WK.1431.11.2021
Puławy, 15-02-2021 r.

Sz. P. Agnieszka Lechowicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej, poniżej przedstawiam
odpowiedzi na pytania:
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?
Podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Miasto Puławy jest Zakład Usług
Komunalnych w Puławach Sp. z o.o.
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 zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?
Miasto Puławy w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
z następującymi podmiotami:

podpisało umowy

1) Przychodnią dla zwierząt „ANIMAL-WET” przy ul. Piłsudskiego 2 w Puławach.
2) Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach.
3) Przychodnią Weterynaryjną, Puławskiego Centrum Weterynaryjnego z siedzibą przy
ul. Mościckiego 1 w Puławach.
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)
W 2020 r. w schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 70 nowoprzyjętym psom
i 146 kotom z terenu Puław. Wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 26 psów i 68
kotów.

Sposób wysyłki : Poczta E-MAIL

W ramach zadania udzielono pomocy powypadkowej 90 kotom i psom i 46 ptakom i w nagłych
zachorowaniach 110 kotom i psom i 39 ptakom. W ramach Budżetu Obywatelskiego
wysterylizowano/wykastrowano ogółem 330 zwierząt właścicielskich z terenu Puław.
4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Koszt realizacji zadania wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie,
sterylizacja i kastracja w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Puławach w 2020 r. wyniósł 553 757,49 zł brutto.
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami)
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.
W załączeniu przekazuję następujące skany umów zawartych z:
1. Przychodnią dla zwierząt „ANIMAL-WET” przy ul. Piłsudskiego 2 w Puławach.
2. Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach.
3. Przychodnią Weterynaryjną, Puławskiego Centrum Weterynaryjnego z siedzibą przy
ul. Mościckiego 1 w Puławach.
4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2 w Puławach.

Łukasz Kołodziej

kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
/podpisano elektronicznie/

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, 24-100
Puławy, ul. Lubelska 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod
numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl. Przetwarzanie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane
przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do
wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji
Publicznej Administratora.

