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Serock, dnia 29 grudnia 2014 roku

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na doręczoną do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w dniu 22 grudnia 2014 roku
skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Serock, uprzejmie informujemy, iż po dokładnym
zweryfikowaniu otrzymanej w dniu 6 stycznia oraz 16 lutego 2014 roku poczty elektronicznej, nie
zarejestrowano w obiegu dokumentacji tut. urzędu, Państwa wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. O wnioskach tych tut. urząd uzyskał wiedzę dopiero w dniu 22 grudnia 2014 roku, po
dostarczeniu pocztą tradycyjną ww. skargi.
Zgodnie z powyższym, uprzejmie informujemy, iż zawarte w przedmiotej skardze pytania, zostaną
potraktowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Odnosząc się do pytań dotyczących sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje:
Ad1
W zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska w 2013 roku gmina Miasto
i Gmina Serock, miała podpisana umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marta - Iwan Kochańska,
ul. Zielona 1,05-140 Serock.
Ad 2
W 2013 roku gmina Miasto i Gmina Serock miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w schronisku z Fundacją „Centrum ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, prowadzącą
schronisko w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk.
Ad 3
W 2013 roku opieka w schronisku zapewniona została 32 zwierzętom, odłowionym z terenu gminy
Miasto i Gmina Serock.
Ad 4
W 2013 roku na realizację uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina
Serock wydatkowana została kwota 91.749,35 zł.
Zaplanowaną kwotę wydano na:
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie,
wyłapanie i transport do schroniska w Chrcynnie bezdomnych zwierząt,
obserwacja 1 zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę,
eutanazję 3 ślepych miotów bezdomnych suk,
eutanazję i utylizację zwłok zwierzęcia powypadkowego,
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) oraz
kierowanych do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka"
sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących,
czipowanie i szczepienia bezpańskich zwierząt, które trafiły do adopcji w ramach akcji „Pies
czeka na człowieka".
udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym szczeniętom

zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących,
zakup mikroprocesorów do znakowania zwierząt oraz czytnika mikroprocesorów.

Ad 5
W załączniku umowy na realizację zadań dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
w 2013 roku.
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