
Puławy,  19-01-2015 r.
KP.1431.1.2015

  
Sz.P. Agnieszka Lechowicz
Prezes 
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt   
lubelskie@obrona-zwierzat.pl   

W  odpowiedzi  na  wniosek  z  dnia  4.01.2015  r.  o  udzielenie  informacji  publicznej
dotyczącej  opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami  na  terenie  gminy  Miasto  Puławy  w 2014  r.
uprzejmie informuję, że wszystkie dane dotyczące realizacji zadania własnego gminy 
w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania  zawarte są 
w „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie  gminy  Miasto  Puławy” na  2014 rok,  przyjętym uchwałą  nr  XLIII/474/14 Rady  Miasta
Puławy  z  dnia  20  marca  2014  r.  Program  dostępny  jest  na  miejskiej  stronie  internetowej
www.um.pulawy.pl,  pod adresem: http://www.um.pulawy.pl/g2/2014_03/19028_fileot.pdf 

1. Umowy dotyczące odławiania bezdomnych zwierząt w 2014 r.:
- umowa wykonawcza nr 171.2013.BZM z dnia 15.04.2013 r. (zmieniona aneksem nr 1 i nr 2) 
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach ul.  Dęblińska 2 - określająca zasady
realizacji zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywania 

2. Umowy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2014 r.:
-  umowa wykonawcza nr 171.2013.BZM z dnia 15.04.2013 r. (zmieniona aneksem nr 1 i nr 2)  
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach ul.  Dęblińska 2 - określająca zasady
realizacji zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywania,
 - umowa nr OS.62.2014 z dnia 22.01.2014 r. (zmieniona aneksami nr 1 - nr 3) ze Stanisławem
Gajdą  właścicielem  Lecznicy  Weterynaryjnej  w  Puławach  w  sprawie  wykonania  usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu m. Puławy,
-  umowa  nr  OS.63.2014  z  dnia  22.01.2014  r.  (zmieniona  aneksami  nr  1  -  nr  4)  z  Jackiem
Krasuckim właścicielem Przychodni dla Zwierząt „Animal-Wet” w Puławach w sprawie wykonania
usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu m. Puławy,
- umowa nr OS.64.2014 z dnia 22.01.2014 r. (zmieniona aneksami nr 1 - nr 3) z Przemysławem
Reichertem właścicielem Gabinetu  Weterynaryjnego  w Puławach  w sprawie  wykonania  usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu m. Puławy,
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-  umowa  dotacji  nr  z  WS.85.2014  z  dnia  20.02.2014  r.  w/s  powierzenia  realizacji  zadania
publicznego pn. „Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie gminy Miasto Puławy w 2014 roku”
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Puławach,
-  umowa  dotacji  nr  z  WS.86.2014  z  dnia  20.02.2014  r.  w/s  powierzenia  realizacji  zadania
publicznego pn. „Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na terenie gminy Miasto Puławy w 2014 roku” Fundacji Po Ludzku dla Zwierząt „Przyjazna Łapa” 
z Puław.

3. W 2014 r.:
- w schronisku dla bezdomnych zwierząt znalazło schronienie 157 psów; do adopcji przekazano
133 psy przebywające w schronisku, 
- udzielono pomocy powypadkowej i w nagłych zachorowaniach 201 bezdomnym zwierzętom 
w trzech puławskich zakładach leczniczych, z którymi gmina podpisała umowy,
- zorganizowano dokarmianie dla ok. 300 wolno żyjących kotów,
- wysterylizowano i wykastrowano ogółem 271 wolno żyjących kotów na terenie Puław,

4.    Koszt realizacji zadań, zawartych w „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Miasto  Puławy  na  2014  rok”,  wyniósł
łącznie 250 873,66 zł.

W  załączeniu  przesyłam  skany  ww.  umów  dotyczących  zadań  z  zakresu  opieki  nad
bezdomnymi zwierzętami, zrealizowanych w 2014 r. 

  
   Jolanta Wróbel

Kierownik Wydziału Kultury i Promocji
Urzędu Miasta Puławy

Informację przygotowała:
Katarzyna Kozicka, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska UM Puławy
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