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28-300 Jgdrzej6w

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2020 r. (data wplywu do Urzgdu 04.03.2020 r)

o udostgpnienie informacji publicznej, zgodnie z art.4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnta 6

wrzesnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej (tj. Dz.U.22019 r. po2.1429) uprzejmie

przekazujg ponizej odpowiedzi na zadane pytania.

Z kim (imig. nazwisko lub nazwa. adres) smina miala obowi4zuj4ce w 2019 r. umowy
albo komu (imig. nazwisko lub nazwa. adres) udzielala doraZnych zlecen

wylapvwania/odlawiania bezdomnych zwierz4t?

Odp. W 2019 r. Gmina tr-och6w mrala podpisan4 umowg na wylapywanie/odlawianie
bezdomnych zwierzqt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzqt w Radysach.

Z kim (imiE. nazwisko lub nazwa" adres) gmina miala obowi4zuj4ce w 2019 r. umowy
albo komu (imig. nazwisko lub nazwa. adres) udzielala dora2nych zleceri zapewniania

opieki bezdomnym zwierzgtom?

Odp. W 2019 r. Gmina tr-och6w miala podpisan4 umowg na zapewnienie opieki

bezdomnym zwrerzgtom ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzqt w Radysach.

Ilu bezdomnvm zwierzgtom (z podzialem na psy i koty) zapewniono opiekE na koszt

zwl w latach

Odp. Gmina tr-och6w w 2019 r. na sw6j koszt zapewnila opiekg 7szt. bezdomnych
ps6w.

i bvl w 2019 r, zianeso ust

zwierz4t (w.vlap)rwanie/odlawianie. opieka. uslugi weterynaryjne. dokarmianie. inne)?

Odp. Koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustaw4 o ochronie zwietzqt pn.

,,Program opieki nad zwierzgtamr bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci

zwierz4tna terenie Gminy Lochow w 20lg roku" wyniosl 93.000 zl.
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5. Ponadto prosimy o udostgpnienie treSci i postaci umowy/um6w (wraz z zal4cznikami\
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzgtom w 2019 r.

Odp. W zal4czniku przesylam tre6i i postai umowy o zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzetom w 2019 r.
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