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Wnioskodawca:
Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Zarzrydu

Stow a rzys zenia Ob ro n a Zw ierz1t
ul. 1l Listopada 29

28-300 Jgdrzej6w
e-mail: mazowieckie@obrona -zvr,ierzal-pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wniosek o udostgpnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2021 r.

(data wptywu do Urzgdu 05.02.2021), zlohony za poSrednictwem poczty elektronicznej na

adres kancelaria@gminalochow.pl, zgodnie z art, 4 ust. I i art. 14 ust. I ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U.22020 r.,poz.2176), uprzejmie

przekazujg poniZej wnio skowane informacj e.

1. z kim (imig, nazwisko lub nanva, adres) gmina miala obowi4zuj4ce w 2020 r. umowy

albo komu (imig, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala dorafnych zlecer[

wy I a pyw a n i a/o d law ia n ia b ezd o m ny ch zw ierz4t?

Ad. 1 Gmina tr-och6w posiadala podpisanq umowg na odlawianie bezdomnych psow do lipca

2020 r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych ZwierzEt w Radysach. W grudniu 2020 r. zlecono

doraZne odlowienie I psa, Fundacji Animal Rescue Poland z siedzibq w Piasecznie.

2. zkim (imig, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowi4zuj4ce w 2020 r, umowy

albo komu (imig, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala doraZnych zlecerf zapewniania

opieki bezdomny m zwierzgtom ?

Ad. 2 Gmina tr ochow posiadala podpisan4 umowg na opiekg nad bezdomnymi zwierzgtami

do lipca 2020 r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzqt w Radysach. Pies odlowiony

w ramach doralnego zlecema trafil do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

3.ilubezdomnymzwierzgtom@zapewnionoopiek9nakoszt
gminy w 2020 r.? (nie licz4c zwierz4t, kt6rymi zaigto sig w latach poprzednich)
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Ad.3 W 2020 roku zostaly odlowione iprzekazane do schroniska w Radysach 2 psy'oraz jeden

do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim. Gmina tr och6w nie posiada umowy na odl6w

bezdomnych kot6w.

4. jaki byl w 2020 r, koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustaw4 o ochronie

zwierz4t (wylapywanie/odlawianie, opieka, uslugi weterynaryjneo dokarmianieo inne)?

Ad. 4 Planowany koszt realizacji calego zadaniaprzewidzianego ustaw4 o ochronie zwterzqt

pn. ,,Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno(ici zwierzqt

na terenie Gminy tr-och6w w 2020 roku" wyniosl 132.600,00 zl, natomiast faktycznie

poniesiono wydatki w kwocie 93.813,5I zl.

5. ponadto prosimy o udostgpnienie treSci i postaci umowy/um6w (wraz z zal4cznikami\
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzgtom w 2020 r,

Ad. 5 W zalqczniku przesylam kopig umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz4t
w Radysach na 2020 rok.
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