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Szanowna Pani Agnieszko,

W związku z przesłanym przez Wasze Stowarzyszenie wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.03.2020 r.
odpowiadam co następuje:

ad.  1 W 2019 roku  Gmina Boćki miała podpisaną  umowę  na odłów i  utrzymanie bezdomnych
zwierząt  ze  Schroniskiem  Zwierząt  w  Radysach.  W  ubiegłym-  2019  r.  do  schroniska  w
Radysach z terenu naszej Gminy trafiło tylko 4 psy. Gmina Boćki prowadzi ścisłą współpracę
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół  Zwierząt  w Boćkach w zakresie zaopiekowania bezdomnych
psów – w sumie w 2019 roku było to ponad 20 szt. psów dorosłych i szczeniaków. Na terenie
gminy prowadzi działalność również fundacja „Bonifacy”.

ad. 2 W 2019 r. Gmina Boćki miała podpisaną umowę z Lecznicą Weterynaryjną „Animals”, Piotr
Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski, z siedzibą w Boćkach ul. Brańska 4,
17-111 Boćkach. Przedmiotem umowy jest dokonywanie zabiegów kastracji,  sterylizacji oraz
szczepień przeciw wściekliźnie, zabiegów odrobaczania, odpchlenia oraz czipowania:

bezdomnych zwierząt (psów i kotów) na terenie Gminy Boćki.
psów i kotów właścicielskich, wskazanych przez właścicieli zamieszkujących na stałe w gminie Boćki.

ad. 3 W 2019 roku dokonano ok. 100 zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów z terenu gminy Boćki. W
ubiegłym w 2019  r.  wydatkowano  na  ten  cel  12  400,00  zł.  Jak  wyżej  wspomniano  w 2019  r.  do
schroniska w Radysach oddano 4 psy, a ponad 20 szt. psów
dorosłych i szczeniaków zaopiekowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Boćkach.

d. 4 W 2019 r. koszty poniesione przez Gminę Boćki na realizację zadania przewidzianego ustawą
o  ochronie  zwierząt  (wyłapywanie/odławianie,  opieka,  usługi  weterynaryjne,  dokarmianie,
adopcja) wyniosły – 18 378,00 zł, w tym:
- na odłów bezdomnych psów: 5 600,00 zł
- sterylizacja, kastracja i szczepienie: 12 400,00 zł
- utylizacja padłego łosia: 378,00 zł.

ad. 5 Skan umów w załączniku

-- 
     Pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku   
              Walenty Korycki

                Sekretarz Gminy
   Urząd Gminy w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 3
                17-111 Boćki
   tel. (85)731 96 14, e-mail: w.korycki@gminabocki.pl
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