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Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry!
Odpowiadając na wniosek z dnia 5 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Rościszewie przekazuje
odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt?
ODP.: W 2020 roku na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, Gmina
miał podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. -Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Pawłowie  oraz z Gabinetem Weterynaryjnym ALLVET z siedzibą w
Mochowie.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym
zwierzętom?
ODP.: W 2020 roku na zapewnienie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi,
bezdomnymi i dziko żyjącymi w przypadku zdarzeń drogowych, Gmina miała podpisaną
umowę z  Gabinetem Weterynaryjnym ALLVET z siedzibą w Mochowie.

3. ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w
2020 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
ODP.: Zapewniono opiekę 8 psom. Wszystkie trafiły do schroniska z czego 5 zostało wydanych
do adopcji.

4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
ODP. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w roku 2020
wyniósł 51.159,93 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.
ODP.: skany przedmiotowych umów w załączeniu.

Z poważaniem
Romana Hoffman
Sekretarz Gminy
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