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W odpow iedzi na Państw a emaila z dnia 6 stycznia 2014r. (data w pływ u do Urzędu Gminy Raszyn w  dniu 7.01.2014r.)

Referat Ochrony Środow iska i Gopsodarki Komunalnej informuje co następuje. W dniu 13 stycznia 2014r. została w ysłana

poczta elektroniczną na Państw a adres emailow y odpow iedż na w niosek o udostępnienie informacji publicznej w  poniższej

spraw ie. Nie w iem co jest pow odem nieotrzymania przez Państw a tej informacji. Próbow ałam w  dniu dzisiejszym tj.   17

lutego 2014r. dodzw onić się pod w skazany przez Państw a numer. Na obecną chw ilę nie miał szczęścia.

Jednocześnie informuję, że ponow nie w ysyłam tą informację w raz z załącznikiem i proszę o potw ierdzenie w ysłanej

informacji.

 
Ad 1 i 2.  W 2013r. Urząd Gminy w  Raszynie miał podpisaną umow ę OŚGK.18/2013 od 12 marca 2013r.do 31  grudnia

2013r. z Kliniką Weterynaryjną "Redline" - Leczenie i Rehabilitacja Zw ierząt z siedzibą w  Łazach przy ul. Łączności 2G,05-

552 Wólka Kosow ska reprezentow aną przez Panią Magdalenę Zaw ilińską - Pankiew icz lekarz w eterynaryjny, kompleksow a

usługa ( w yłapyw anie+ opieka).

Ad 3. Na koszt gminy Raszyn w  2013r. w yłapano i utrzymano z terenu gminy Raszyn 20 psów  oraz 43 koty poddano

zabiegom sterelizacji.

Ad 4. Koszt realizacji w  2013r. całego zadania zw iązanego z utrzynaniem i w yłapaniem zw ierząt z terenu gminy Raszyn

w yniósł 83 200,00zł.Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ew idencji zw ierząt w yłapanych i umieszczonych w

schronisku przebyw ających pod opieką.

Ad 5. W załączeniu przesyłamy skan umow y z 2013r. na odław ianie, przygotow anie do adopcji oraz utrzymania do czasu

adopcji bezdomnych zw ierząt pochodzących z terenu Gminy Raszyn.
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