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Rościszewo 26.01.2016 rok

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29,

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 stycznia 2016 roku na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Rościszewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Z kim (imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 roku umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt ?

Ad. 1. wyłapywaniem/odławianiem i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Rościszewo zajmowała się w 2015 roku firma:

ALL VET Gabinet Weterynaryjny - Witold Pleśniak
z siedzibą w Machowie 36 B, 09-214 Mochowo

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 roku umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom?

Od 2008 roku Gmina Rościszewo współpracuje z poniższym schroniskiem:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel"

Kotliska 13 oraz
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Nadzieja" z siedzibą w Napierkach

3. Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2015 roku? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich).

W 2015 roku nie przebywały bezdomne zwierzęta w schroniskach, w nagłych przypadkach
Gmina Rościszewo organizowała adopcję we własnym zakresie.

4. Jaki był w 2015 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Koszt realizacji całego zadania poniesionego przez gminę w 2015 roku wynosił 3600,00 zł.

5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2015 roku .

Wzór umowy przedkładamy w załączeniu.
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ugrosciszewo@interia.pl 3.3.2016 13:08

Do SOZ mazowieckie@serwer1327455.home.pl <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>  

W 2015 r zapewniono opiekę‐ adopcję dla jednego psa, a w przypadku kotów ‐ 0 (nie było
potrzeby w tym zakresie).

Pozdrawiam
Romana Hoffman
Sekretarz Gminy

From: SOZ mazowieckie@serwer1327455.home.pl [mailto:mazowieckie@obrona‐zwierzat.pl]
Sent: Thursday, March 3, 2016 11:16 AM
To: ugrosciszewo
Subject: RE: dot. wniosku o informację publiczną

Uprzejmie wskazuję, iż wydanie zwierzęcia do adopcji jest formą zapewnienia mu opieki.
W związku z tym ponawiam prośbę o wskazanie liczby psów i kotów, którym zapewniono
opiekę w 2015 r.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

----

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

Dnia 3 marca 2016 o 08:57 ugrosciszewo@interia.pl napisał(a):

Dziękuję za informację.

Odpowiadając na pkt 3 wniosku informuję, że w 2015 roku żadne zwierzęta nie przebywały
w schronisku. W nagłych przypadkach Gmina organizuje adopcję we własnym zakresie.

Z poważaniem
Romana Hoffman
Sekretarz Gminy
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