
Sekretarz 27.01.2016, 13:46

odpowied  na wniosek o udost pnienie informacji publicznej
Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

Szanowni Pa stwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2016 r. o udost pnienie informacji publicznej poni ej udost pniam
wnioskowane informacje jednocze nie potwierdzaj c otrzymanie wniosku:

Ad.1
W 2015r. Gmina mia a podpisana umow  na wy apywanie bezdomnych zwierz t z firm : PROKENT Miron
Chmielewski z siedzib  w Rakowie 9c, 55-093 Kie czów

Ad.2
W 2015r. Gmina mia a podpisana umow  na zapewnienie opieki z Przedsi biorstwem Komunalnym Spó ka z
o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10, prowadz cym Schronisko dla bezdomnych zwierz t w Raciborzu,
mieszcz cym si  przy ul. Komunalnej 9 w Raciborzu. Do schroniska w Raciborzu nie przekazano ani jednego
zwierz cia. Wszystkie zwierz ta trafi y do adopcji bezpo rednio z Tymczasowego Miejsca Przetrzymania,
mieszcz cego si  w Rakowie 9c - miejsca prowadzonej dzia alno ci przez podmiot od awiaj cy - firm
PROKENT Miron Chmielewski.

Ad.3
W 2015r. podj to 71 psów (w tym 15 psów wróci o do w a ciciela). Udzielono pomocy weterynaryjnej 25 kotom
(bezdomnym/wolno yj cym/z wypadków).

Ad. 4   
Ca kowity koszt zapewnienia opieki bezdomnym zwierz tom w 2015r. wyniós : 89646,35 z

Ad. 5
W za czeniu przesy am:

umow  na wy apywanie bezdomnych zwierz t w 2015r.
umow  na przyj cie bezdomnych zwierz t do schroniska w 2015r.
umow  na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierz tom w 2015r.
umow  na zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom gospodarskim w 2015r.

Z powa aniem
Anna Borecka

Sekretarz Gminy
tel. (71) 323 02 01
sekretarz@gmina.dlugoleka.pl
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