
GMINA BRAŃSK 

17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 
pow. bielski, woj. pod 

tel. 85 737-50-31, fax 85737-5801 
NIP 543-20-69-810, R 050659013 

Brańsk, dnia 23.02.2022 r. 

R0.143412022 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29 
28-300 Jędrzejów 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej który wpłynął 

do Urzędu Gminy Brańsk dnia 15.02.2022 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020. poz. 2176 z późn. 

zm.) przesyłam odpowiedzi na zamieszczone we wniosku pytania: 

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

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

wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 

W 2021 roku w zakresie świadczenia usługi polegającej na wyłapywaniu/odławianiu 

bezdomnych zwierząt gmina zlecała Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Perro Marzena 

Golańska, Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec zgodnie z obowiązującą umową Nr RI.272.2.2021. 

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

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

opieki bezdomnym zwierzętom? 

W 2021 roku w zakresie świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym 

zwierzętom gmina zlecała Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Perro Marzena Golańska, Małe 

Boże 7a, 26-804 Stromiec zgodnie z obowiązującą umową Nr RI.272.2.2021. 

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). 

W 2021 roku opiekę na koszt gminy zapewniono pięciu bezdomnym zwierzętom (w tym 4 suki 

oraz 1 pies). 

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

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

Koszt realizacji całego zadania (w tym wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, 

dokarmianie, inne) przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, zgodnie z programem opieki 



nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Brańsk na rok 2021, wyniósł 37.000,00z1. 

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

o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r. 

W załączniku udostępniamy umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perro Marzena 

Golańska, Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec do wykonania świadczenia usługi polegającej 

na odławianiu w sposób humanitarny, transporcie, przyjmowaniu do Schroniska bezdomnych 

zwierząt psów z terenu gminy Brańsk oraz utrzymaniu ich w schronisku w 2021 roku. 


