
Od: "Zofia Ditterla" <ditterla.zofia@lubawka.net.pl>
Do: dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2015-02-23 11:04

Załącznik:
porozumienie.doc [30.79 KB], program_dobryzwierzeta14.po_poprawce.rtf
[105.20 KB], umowa_na_2014r.Bialogarddoc2.doc [70.47 KB]

Temat: odpowiedź na wniosek

Witam! Urząd Miasta Lubawka przesyła informację dotyczącą "opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" w roku 2014.
1. Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa "HART" dozór Sanitarno-Porządkowy Alicja Mielczarek ul:
Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice - umowa
2. Inspektorat Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami "ANIMALS" 78-200 Białogard ul: Zwycięstwa 58
3. Opiekę zapewniono 33 szt zwierząt - 23 sztuki zwierząt zostały dostarczone do schroniska ponieważ w
prywatnym mieszkaniu w bloku przebywała taka ilość zwierząt.
4. Ogólny koszt opieki w ubiegłym roku wyniósł 39 840zł, corocznie w budżecie gminy 20 000zł,
przeznaczone jest na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W roku 2014 ze względu na odebranie psów
jednej z mieszkanek gminy, za zgodą rady miasta z rezerwy budżetowej uzupełniono płatność.
Pozdrawiam Zofia Ditterla insp. d/s ochrony środowiska
                   75 74 11 588 w 32



Od: "Zofia Ditterla" <ditterla.zofia@lubawka.net.pl>
Do: "'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt'" <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2015-03-20 12:54
Temat: RE: odpowiedź na wniosek

Witam! Z 33 sztuk zwierząt 23 sztuki stanowiły psy, które zostały oddane do schroniska.4 psy zostały
znalezione przez ludzi i zaadoptowane. Nowi właściciele nie chcieli oddać zwierząt do schroniska. 6 kotów
również zostało znalezionych przez mieszkańców i zostały adoptowane.  Urząd po  ustaleniach z lekarzem
weterynarii ponosił koszty usługi weterynaryjnej dla osób, które przygarnęły zwierzęta. Pozdrawiam.
 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, March 14, 2015 5:20 PM
To: "Zofia Ditterla"
Subject: Re: odpowiedź na wniosek
 

Uprzejmie wnoszę o uściślenie odpowiedzi na pkt 3 wniosku, tj. wskazanie liczby zwierząt, którym
zapewniono opiekę w 2014 r., z rozbiciem na psy i koty.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

 

 

Dnia 2015-02-23 11:05 Zofia Ditterla napisał(a):

 

Witam! Urząd Miasta Lubawka przesyła informację dotyczącą "opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" w roku 2014.
1. Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa "HART" dozór Sanitarno-Porządkowy Alicja Mielczarek ul:
Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice - umowa
2. Inspektorat Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami "ANIMALS" 78-200 Białogard ul: Zwycięstwa 58
3. Opiekę zapewniono 33 szt zwierząt - 23 sztuki zwierząt zostały dostarczone do schroniska ponieważ w
prywatnym mieszkaniu w bloku przebywała taka ilość zwierząt.
4. Ogólny koszt opieki w ubiegłym roku wyniósł 39 840zł, corocznie w budżecie gminy 20 000zł,
przeznaczone jest na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W roku 2014 ze względu na odebranie psów
jednej z mieszkanek gminy, za zgodą rady miasta z rezerwy budżetowej uzupełniono płatność.
Pozdrawiam Zofia Ditterla insp. d/s ochrony środowiska
                   75 74 11 588 w 32
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