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Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry.

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Orońsku przesyła żądane informacje:
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?

Gmina Orońsko w 2020r. w tym zakresie miała podpisane umowy z firmami:

od 01.01.2020 do 31.03.2020r. Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. G. Zapolskiej
7/U4,U5, 25-435 Kielce, NIP 657-278-16-68; REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89,

od 01.04. 2020r. do 31.122020r. BAROS – Maciej Glijer; Suchedniów ul. Berezów 76d.
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?

Gmina Orońsko w 2020r. w tym zakresie miała podpisaną umowę z firmami:

od 01.01.2020 do 31.03.2020r. Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. G. Zapolskiej
7/U4,U5, 25-435 Kielce, NIP 657-278-16-68; REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89,

od 01.04. 2020r. do 31.122020r. BAROS – Maciej Glijer; Suchedniów ul. Berezów 76d.
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)

W 2020r. opiekę w schronisku zapewniono 11 psom. Nie było przypadku przekazania kota.

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

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2020roku wyniósł 29 777,86 złotych
.

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

W załączniku przesyłam skany umów zawartych ze schroniskami.

Pozdrawiam
Joanna Stanik
tel.: 48 618-59-18
e-mail: srodowisko@oronsko.pl

Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8; 26-505 Orońsko
tel.: 48 618-59-00; fax: 48 618-59-59
e-mail: gmina@oronsko.pl; www.oronsko.pl

umowa BAROS.pdf (3 MB)
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