
Henryk Bosek UM ŁUKÓW <hbosek@um.lukow.pl> 19.2.2021 16:44

Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl  

Witam

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie wniosku o udzielenie informacji
publicznej,
Niniejszym przekazujemy oczekiwane informacje:

1. z kim (imię , nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r.
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa , adres) udzielała doraźnych
zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Ad. Miasto Łuków realizowało przywołane zadania na podstawie umowy nr
ZP.272.1.39.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. z Panem Marianem Drewnik
„Schronisko dla zwierząt Happy Dog” Nowa Krępa 28; 08-460 Sobolew.

2. z kim (imię , nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r.
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa , adres) udzielała doraźnych
zleceń zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom?

    Ad. Miasto Łuków realizowało przywołane zadania na podstawie umowy nr
ZP.272.1.39.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. z Panem Marianem Drewnik
„Schronisko dla zwierząt Happy Dog” Nowa Krępa 28; 08-460 Sobolew.

3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na
koszt gminy w 2020 r. (nie licząc zwierząt którymi zajęto się w latach
poprzednich)?

Ad. W roku 2020 odłowiono i zapewniono opiekę w schronisku : psy 22
sztuki,  koty 22sztuki.

4. Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt ?

Ad. Całkowity koszt poniesiony przez Miasto łuków w roku 2020 wyniósł
113 272,90 zł  (w tym : schronisko 79 002,00 zł; pomoc weterynaryjna
28 150,00 zł; dokarmianie 5450,90 zł; opieka dla zwierząt gospodarskich 670
zł)

5. Prosimy o potwierdzenie treści umów o zapewnienie opieki bezdomnym
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zwierzętom w 2020 r.

Skany umów dołączone do niniejszej informacji.

Dziękujemy za zainteresowanie
Pozostając z wyrazami szacunku
Inspektor U.M. Łuków H. Bosek

umowa - schronisko - 2020.pdf (5 MB)
umowa zwierzęta gospodarskie 2020.pdf (2 MB)
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