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toch6w, 28.02,2022 r.

woA.1431.L5.2022

Wnioskodawca:

Pani Agnieszka Lechowicz

Prezes ZarzEdu Stowa rzyszen ia Ob rona Zwierzqt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jqdrzej6w

e-mail: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wniosek o udostqpnienie informacji publicznej z dnia t4.02.2022r.
(data wptywu do Urzqdu t5.02.2022 r.), zto2ony za po5rednictwem poczty elektronicznej na adres

kancelaria@gminalochow.pl, zgodnie z art.4 ust. L iart. L4 ust. L ustawy z dnia 6 wrzeinia 2O0Ir.
o dostqpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2Q20 r., poz. 21761, uprzejmie przekazujq

wnioskowa ne informacje.

1. Z kim (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miafa obowiqzujEce w 2O2I r. umowy

albo komu (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) udzielafa dorainych zleceri

wyfa pywania/odlawia nia bezdomnych zwierzqt?

Ad. 1 Gmina toch6w w 202L r. na odlawianie, transport i utrzymanie w schronisku

oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku miata obowiqzujqcq umowq z Fundacjq

Animal Rescue Poland z siedziba w Piasecznie, ul. Granitowa 18c, 05-500 Piaseczno.

2. Z kim (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowiqzujece w 2O2L r. umowy

albo komu (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) udzielafa dorainych zlecef zapewniania

opieki bezdomnym zwierzqtom?

Ad. 2 W ramach umowy wskazanej w pkt. 1- zwierzqta bezdomne trafialy do schroniska

w Nowym Dworze Mazowieckim. Gmina posiada r6wnie2 miejsce czasowego

przetrzymywania zwierzqt, do kt6rego tak2e trafiajq zwierzqta.

3. llu bezdomnym zwierzqtom ( z podzialem na psy i koty) zapewniono opiekq na koszt

gminy w 2O2L r.? (nie liczqc zwierzEt, kt6rymi zajqto siq w latach poprzednich)
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Ad. 3 W 202L r. w gminnym punkcie przechowywania zwierzqt udato siq zapewnii opiekq

33 psom, z czego 18 zostalo wyadoptowanych, 8 wr6cilo do swoich wla$cicieli.

Do schroniska zostalo przekazanych 9 ps6w oraz suka ze szczeniqtami i 1 kot. Je2eli chodzi

o koty to na terenie gminy toch6w dziatajq wolontariuszki, kt6re odlawiajq koty

wolno2yjqce do zabieg6w kastracji/sterylizacji oraz zapewniajq w miarq mo2liwo6ci kotom
porzuconym schronienie i szukajq im dom6w. Gmina tak2e zapewnia karmq dla

wolno2yjqcych kot6w.
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4. Jaki byf w 2021. r. koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustawq o ochronie
zwierzqt (wylapywanie/odlawianie, opieka, uslugiweterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Ad. 4 fosziy realizacji Programu Opieki nad zwierzqtami bezdomnymi w 202L r.

przestawiaty siq nastqpujqco:

- odlawianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane

w schronisku - 32 355,00 zl;

- ustugi weterynaryjne, opieka weterynaryjna w przypadku zdarzed drogowych z udzialem

zwierzqcia, sterylizacja oraz usypianie Slepych miot6w - 42 830,00 zl;
- zakup karmy oraz do2ywianie bezdomnych zwierzqt - L2 000,00 zl;
- dofinansowanie zabieg6w sterylizacji (kotek), kt6rych wtaiciciele mieszkajq na terenie
gminy-3990,002t.

5. Ponadto prosimy o udostqpnienie treSci i postaci umowy/um6w (wraz z zafqcznikami)

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzqtom w 2021. r.

Ad. 5 TreSi umowy o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzqtom w 2021r. dostqpny

w zatqczniku (w formie skanu).
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Zalqcznik: klauzula informacyjna w zakresie RODO Informacja publiczna.


