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Informacja Publiczna - Miasto Łuków
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj akowalczyk@um.lukow.pl  

Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt?

W minionym 2017 r. Miasto Łuków miało podpisaną umowę  na w/w działania ze schroniskiem „Happy
Dog” Marian Drewnik ,08-460 Sobolew , Nowa Krępa 28.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

W minionym 2017 r. Miasto Łuków miało podpisaną umowę  na w/w działania ze schroniskiem „Happy
Dog” Marian Drewnik ,08-460 Sobolew , Nowa Krępa 28.

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

Do schroniska w ramach zapewnienia opieki trafiło 65 sztuk psów. Do schroniska nie przekazano
żadnego kota gdyż dużą pomocą służą osoby/wolontariusze pomagający w znalezieniu nowych domów
dla kotów . W 2017 r przeprowadzono 32 uwłaszczenia kotów.

4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Na zadania związane z realizacją zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami w roku 2017, Miasto
Łuków poniosło następujące koszty:
- Schronisko (wyłapywanie i zapewnienie opieki) 105 200,- złotych bru o.
- Usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków wydatkowano 18 875,- złotych
bru o
- Koszty karmy dla bezdomnych kotów: 5 432,81 złotych bru o
- RAZEM : 129 507,81 złotych bru o.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2017 r.

Kopie umów w formacie pdf stanowią załączniki do niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem
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Henryk Bosek , Inspektor Urzędu Miasta Łuków

umowa happy Dog 2017.pdf (8 MB)
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