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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 lutego 2022 r. (e-mail) dot. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, poniżej podaję odpowiedzi na zadane pytania:

1. W 2021 r. na terenie Gminy Miasto Krosno wyłapywaniem zwierząt zajmowała się  Straż Miejska.
2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt odłowionych prowadzone było w 2021 r. przez Przychodnię
Weterynaryjną „Pirania”, Potok 242a, 38-404 Potok, działania związane z opieką nad kotami wykonywane
były przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano.
3. W 2021 r. na koszt Gminy Miasto Krosno zapewniono opiekę 26 psom i 166 kotom.
4.Całkowity koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2021 r. wyniósł 147762,16
zł.
5. W załączeniu skany zawartych umów o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r.:
- ze schroniskiem Nr OS.6140.5.3.2021.E z dn. 15.02.2021 r.,
- dot. opieki weterynaryjnej Nr OS.6140.5.3.2021.E z dn.,
- dot. opieki nad zwierzętami w przytulisku i nad zw. gospodarskimi,
- dot. opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi.

Przesyłam również skan oferty na realizację zadania publicznego OTOZ Animals.

Jednocześnie informuje, że część danych zawarta w umowach dot. opieki nad zwierzętami w przytulisku i nad
zw. gospodarskimi została zanonimizowana z uwagi na przesłankę – ochronę prywatności osoby fizycznej -
wynikającą z art. 5 ust. 2 u.d.i.p., który stanowi, że „Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy”.  Anonimizacja dotyczyła danych osób fizycznych
(adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, przez kogo został wydany, nazwy banku i nr konta bankowego).
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