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Do mz mazowieckie <mazowieckie@serwer1327455.home.pl>  

Przesyłam i przepraszam, bo właśnie teraz zauważyłam, że wkradł mi się błąd w adresie e-mailowym do
Państwa.

Jeszcze raz przepraszam.

Z poważaniem
Romana Hoffman
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
tel.: (24) 276-40-76 wew. 23

Klauzula poufności
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest
Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek
pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

-----Original Message-----
From: gmina@rosciszewo.pl [mailto:gmina@rosciszewo.pl]
Sent: Thursday, February 24, 2022 1:16 PM
To: 'mazowieckia@obrona-zwierzat.pl' <mazowieckia@obrona-zwierzat.pl>
Subject: odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Dzień dobry!
Odpowiadając na wniosek z dnia 14 lutego 2022 roku o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w
Rościszewie przekazuje poniższe 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?
Odp.: W 2021 roku na „wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt” Gmina miała zawartą
umowę z Gabinetem Weterynaryjnym RED-VET w Rościszewie i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych  Sp.
z o.o. w Ciechanowie

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?
Odp.: W 2021 roku na zapewnienie nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi i dziko żyjącymi w
przypadku zdarzeń drogowych, Gmina miała podpisana umowę z Gabinetem Weterynaryjnym RED-VET w
Rościszewie.

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) Odp. Na koszt Gminy Rościszewo zapewniono
opiekę 4 psom.

4. jaki był w 2021 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 2021 wyniósł
47.441,56 zł.
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2021 r.
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