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Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>  

Bulkowo, dnia 21.02.2022 r.

USC.KU.1431.10.2022

Agnieszka Lechowicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2022 r. (data wpływu 15.02.2022
r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

1. z kim (imię, 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?

Pierwsza  umowa zawarta poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego z Siedzibą w Płocku (do którego należy
Gmina Bulkowo) z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL” Artur Zielaskowski – w Węgrowie,
kod 86-302, Węgrowo 28G.

Druga  umowa zawarta z firmą „BAROS” –Maciej Glijer – przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla
zwierząt mieszczące się w Suchedniowie przy ul. Berezów 85 a

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 zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

W sprawie zapewnienia doraźnej opieki weterynaryjnej Gmina Bulkowo miała podpisane porozumienie z
Lekarzem Weterynarii – Wojciechem Bryczkowskim - Gabinet Weterynaryjny – Bulkowo Kolonia, ul. Szkolna
5/5, 09-454 Bulkowo.

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)

Psy – 7
Koty - 0

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

10 040,00 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2021 r.
- W załączeniu

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

"Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bulkowo (Gmina Bulkowo), ul. Szkolna 1, 09-454
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