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Zwierz~t

Od pow iadajqc na e-maila z dnia 5 IUl ego 2021 roku w sprawie zlozonego wni osku

o udostypnienic infonnacji publicznej dotycz<icej sposobu i skulk 6w wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzt(tami i jeh wylapywani e" w 2020 roku , Urzqd Gminy
Nowe Mi asto in fo rmuj e:

1. Na lerenie

Gminy Nowe

Specjalistyczna Lecznica

Miasto

Ma~ yc h

wylapywaniem/odlawian iem zajmowa la

Sly

ZwierzIJI Sklep Zoo logiczno - wydkarski , lek wet.

Stanis1aw Szymczyk , ul. Ml odziezowa 28c , 09 - 100 P101isk

- umowa or 2712020

wraz z Aneksem Nr I z dnia 01 grudnia 2020 r. do umowy 27/2020.

2. Niezaadoptowane

zwi e rz~ta

- psy dostarcza ne sq pod da lsZ<}

o piek ~

do Fundacji

"Centrum Ochrony Srodowiska" z siedzib" w Nasie lsku przy ul. DlJbrowskiego 18,
05- 190 Nasiel sk - umowa nr 2512020.
3. Na ko sz! gminy zapewniono op ieky dla:

•

I J szt. bezdomnych ps6w dosw rczonych do schroni ska : koszt \.vyniosJ 

3 1 377,3 0 zl ;

•

24 szt. bezdomnych ps6w zaadoptowanych: kOSZl wyniosJ - 9853,74 zl;

• 4 szt. wo lno i:yj ~cyc h kola w: koszt \.vyniasl - 1136,28 zlo tych ;
• 9 szt. kotow i

4 szt. psow posiadaj<lcych wtascicieli sfinans owano zabiegi

steryli zacji/kastracji i eJeklroniczne znakowa nie (cz ipowanie) w ramach
" Programu

op ieki

nad

zwierz<rtami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomnosci zwierz'lt" kosz t wyni 6s1 - 5 132,50 zl.
4. Koszty calosci zadail r rzewidzianych usta w<]. 0 ochro nie zwierz<}t w 2020 roku

wyni osly 54 002 ,93 zl.
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zal~c zeniu

kopie zawanych umow.
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