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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do podlaskie@obrona-zwierzat.pl  

Raczki,06.03.2020r.

PRO.1431.9.2020.MO
 Agnieszka Lechowicz
 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
 Jędrzejów

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2019. poz. 1429)
Urząd Gminy Raczki informuje, że :

Ad 1. i Ad.2 Gmina Raczki w 2019 r. posiadała i nadal posiada podpisaną umowę na odławianie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ( psy) z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska – Kuncewicz, Bystry 26, 16 – 500 Giżycko. Zgodnie z
umową w/w przedsiębiorstwo zajmuje się również odławianiem, transportem i opieką weterynaryjną nad
bezdomnymi psami.

1. 

Ad 23 Na dzień 31 grudnia 2019 r. w schronisku przebywa 86 psów z terenu Gminy Raczki. W trakcie
2019 r. z terenu Gminy Raczki odłowiono 30 bezdomnych psów.  W trakcie roku z terenu Gminy Raczki 
59 psów  oddano do adopcji.

2. 

Ad 4. W 2019 r. koszty realizacji zadania wyniosły 85.802,49 zł. w tym:3. 
Płatność za wyłapywanie/odławianie , opieka weterynaryjna dla Schroniska w Bystrym – 77719,50
zł.

a. 

płatność za usługi weterynaryjne – kastracja – sterylizacja psów i kotów zgodnie z umową z dnia 18
czerwca 2018 r. – 8.000,00 zł.

b. 

zakup karmy dla wolno żyjących kotów 82,99 zł.c. 
Płatność za odławianie i opiekę nad bezdomnymi psami była realizowana zgodnie z umową z dnia
14.01.2015 r. ryczałtowo ( 6000 zł. miesięcznie plus opłata za zabiegi weterynaryjne ( sterylizacja).

4. 

Z uwagi na to, że umowa ze schroniskiem została sporządzona na czas nieokreślony, obowiązuje nadal
ta , która została państwu przekazana w roku ubiegłym.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem.

Marlena Ostrowska
Młodszy Referent
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
tel.   87 568 64 11
fax. 87 568 64 10
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