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                                                                                         Dębe Wielkie, 28 lutego 2022 r.  
ZO.1431.16.2022 
 
      Agnieszka Lechowicz  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt 

      e-mail: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 lutego 2022 r. 

(data wpływu do Urzędu) poniżej zamieszczam informację.  

1. Z kim (imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo 

komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 

wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 

Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą – 

Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo 

komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom? 

Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska Schronisko dla 

Zwierząt Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec. 

3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 

gminy w 2021 r.? ( nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich). 

Odpowiedź: Zapewniono opiekę 13 bezdomnym psom oraz 4 kotom. 

4. Jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

Odpowiedź: Łączna suma kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu ochrony 

zwierząt w 2021 r. wyniosła 73 283,57 zł netto. 

5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o 

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r. 

Odpowiedź: W załączniku umowa KE.032.17.2020 z dnia 28 grudnia 2020 zawarta na czas 

określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

Sporządziła:  

Marta Borkowska, Podinspektor ds. ochrony zwierząt i ochrony środowiska  

E-mail: m.borkowska@debewielkie.pl 

Telefon: (25) 756-47-49 
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