
URZĄD GMINY
Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymv
tel. (86) 274 30 03, fax (86) 274 30 26

KobylinBorzymy, 13.01.2014.

OR.1431. 1.2014

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów

ul. 11 Listopada 29.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej , który wpłynął do Urzędu
Gminy Kobylin-Borzymy dnia 07.01 2014 r. w formie e-mail, informuję :

1. z kim (imię , nazwisko lub nazwa , adres ) Gmina miała obowiązujące w 2013 roku umowy
albo komu ( imię , nazwisko lub nazwa , adres ) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/
odławiania bezdomnych zwierząt ?

Tak . Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
utrzymanie ich w schronisku ze schroniskiem :
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13 ,12-230 Biała Piska.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa , adres ) Gmina miała obowiązujące w 2013 r.
umowy albo komu (imię nazwisko lub nazwa , adres ) udzielała doraźnych zleceń
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ?

Tak. Gmina miała podpisane umowy obowiązujące w 2013 r., tj.

• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt : Lekarz Weterynarii Prywatnej Lecznicy dla Zwierząt z
siedzibą w miejscowości Kobylin-Kuleszki 12 ,18-204 Kobylin-Borzymy.

• zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt włącznie z ich
wyżywieniem : gospodarstwo rolne Kobylin-Kuleszki 2 ,

Mościcki Tadeusz , 18-204 Kobylin-Borzymy.

3. ilu bezdomnym psom / kotom zapewniono opiekę na koszt Gminy w 2013 r.?
(nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich).

W 2013 roku zapewniono opiekę dla 11 (jedenaście )szt. psów.

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt (wyłapywanie / odławianie, opieka, usługi weterynaryjne ,
dokarmianie , inne) ?

Koszt realizacji całego zadania w 2013 roku wyniósł - 14.300,00 złotych.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 roku.

Tak - ksero 3 szt. umów.

Informację przygotowała
Teresa Stypułkowska Wójt Gminy
Inspektor UG Kobylin-Borzymy

Woj ciecłi JMojkowski




