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Do podlaskie@obrona-zwierzat.pl  

Dąbrowa Białostocka, dn. 03.03.2022 r.
OR.1431.12.2022

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
 ul. Listopada 29

 28-300 Jędrzejów

            W odpowiedzi na  wniosek  o  udostępnienie  informacji publicznej Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej udziela odpowiedzi na zadane pytania:
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.  Gmina  Dąbrowa  Białostocka  w  2021  r.  posiadała  umowę  z  „SONIECZKOWO”  Marta
Chmielewska,  Żarnowo  Pierwsze  9A,  16  –  300  Augustów obejmujące  zlecenia  wyłapywania  /
odławiania bezdomnych psów.
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.  Gmina  Dąbrowa  Białostocka  w  2021  r.  posiadała  umowę  z  „SONIECZKOWO”  Marta
Chmielewska,  Żarnowo  Pierwsze  9A,  16  –  300  Augustów  obejmujące  zlecenia  utrzymania
bezdomnych psów w schronisku.
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. W 2021 r. zapewniono opiekę 34 bezdomnym psom na koszt gminy Dąbrowa Białostocka.
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 zadań 2021 r.:
 wyłapywanie, odławianie opieka w schronisku – 42 064,00 zł.
 usługi weterynaryjne – 9 439,20 zł.
 dokarmianie bezdomnych kotów – 3 600,00 zł.
5. Ponadto  prosimy  o  udostępnienie  treści  i  postaci  umowy/umów (wraz z załącznikami)  o

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r.

Odp. W załączeniu przesyłam scan umowy dot. wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy
Dąbrowa Białostocka oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku.

BURMISTRZ
Dąbrowy Białostockiej

mgr Artur Gajlewicz

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej,
ul.  Solidarności  1,  16-200 Dąbrowa Białostocka. Może Pan/Pani  skontaktować  się  z  nami  osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 712-11-00
-  W celu uzyskania informacji  dotyczących przetwarzanych przez  UM danych osobowych może  się  Pan/Pani
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