
Kobylin-Borzymy, dnia 19 stycznia 2016 r. 
 

OR.1341.2.2016 
 
 

Pani 
                    Agnieszka Lechowicz 

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt 
 
 Urząd Gminy Kobylin-Borzymy w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, 
który wpłynął do Urzędu drogą e-mail w dniu 13 stycznia 2016 r. informuje: 
 

1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy 
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 
Gmina Kobylin-Borzymy w 2015 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 
Dworakowski Zygmunt , Radysy 13 , 
 12-230 Biała Piska. 

  
2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy 

albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom? 
W 2015 roku Gmina nie udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom. 

  
3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 

gminy w 2015 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 
W 2015 roku zapewniono opiekę na koszt Gminy dla psów w ilości 15 sztuk. 

  
4. Jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 
W 2015 roku koszt realizacji zadania wyniósł 21.000 zł. 

  
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) 

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r. 
załącznik – skan umowy 

  
  
 
 

Z poważaniem 
 

Wojciech Mojkowski 
 

Wójt Gminy 
 

 
 

Informację przygotowała: 
Teresa Stypułkowska 
inspektor 



Urząd Gminy Kobylin-Borzymy <kobylinb@wp.pl> 8.2.2016 13:49

Do podlaskie@serwer1327455.home.pl podlaskie@serwer1327455.home.pl <podlaskie@obrona-
zwierzat.pl>  

Witam
Uprzejmie informuję, iż w 2015 roku na terenie Gminy Kobylin-Borzymy nie stwierdzono przypadków
bezdomnych kotów.

Z poważaniem
Teresa Stypułkowska
inspektor

W dniu 2016-02-06 o 22:30, podlaskie@serwer1327455.home.pl podlaskie@serwer1327455.home.pl pisze:

Uprzejmie wnoszę o uściślenie odpowiedzi zgodnie z pkt 3 wniosku, tj. wskazanie liczby
zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2015 r., z rozbiciem na psy i koty.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

----

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

Dnia 19 styczeń 2016 o 10:21 Urząd Gminy Kobylin-Borzymy <kobylinb@wp.pl>
napisał(a):

Witam
Urząd Gminy Kobylin-Borzymy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Monika Wiśniewska
inspektor
Urząd Gminy Kobylin-Borzymy
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