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Sońsk, dnia 17.02.2021r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Obrona Zwieiząt
ul.11 Listopada 29
28-300 Jędnejów

Na podstawie art.  10 ust.  1  ustawy z dnia 6 września 2001  r.  o dostępie do infomacji

publicznej   (t.j.   Dz.   U.   z      2020   r.   poz.   2176)   w   odpowiedzi   na   Pani   wniosek   z   dnia
05.02.2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 08.02.2021 r.) poniżej udzielam infomacji:
Ad.   1     w  roku  2020  Gmina  Sońsk  miała  podpisaną  umowę  na  wyłapywanie/odławianie
bezdomnych psów z terenu gminy ze SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W  RADYSACH   s.c  Radysy   13,   12-230   Biała  Piska,  po   odstąpieniu  od  umowy  z  w/w
schroniskiem została podpisana umowa  z  Przedsiębiorstwem  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów prowadzącym schronisko w Pawłowie;
Ad. 2 w roku 2020 Gmina Sońsk miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki  bezdomnym

psom odłowionym z terenu gminy ze  SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W  RADYSACH   s.c  Radysy   13,   12-230  Biała  Piska,  po   odstąpieniu  od  umowy  z  w/w
schroniskiem została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów prowadzącym schronisko w Pawłowie,
Ponadto w 2020 roku była zawarta umowa z zakładem leczniczy -Gabinetem Weterynaryjnym
MILVET   Czesław   Milewski,    Wola   Ostaszewska    1,    06-440    Gąsocin   na   zapewnienie
całodobowej   opieki  weterynaryjnej   nad  zwierzętami  gospodarskimi,  bezdomnymi  i  dziko
żyjącymi w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem w/w zwierząt;
Ad.  3  w  roku  2020  zapewniono  opiekę  na  koszt  gminy  poprzez  odłowienie  i  umieszczenie
w schronisku   -   4 szt.  bezdomnych   psów, bezdomne koty nie były odławiane i umieszczane
w schronisku;
Ad.  4  całkowity  koszt  realizacji  całego  zadania przewidzianego  ustawą  o  ochronie  zwierząt

(Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania   bezdomności  zwierząt  na
terenie  Gminy  Sońsk) w 2020 roku wyniósł 32 912,30zł;
Ad.  5  umowy  obowiązujące  w  2020r.  na  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  -
w załączeniu (umowy ze schroniskami, umowa z gabinetem weterynarii).

Otizymują:

1.   Adresat (e-mail: mazowieckie@obrona-zwierzat.0l )

2.    a/a


