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informacja publiczna
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na list dot. bezdomnych zwierząt informuję:
1. Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie, utrzymanie w schronisku i opiekę weterynaryjną w
schronisku z ﬁrmą Schronisko dla Zwierząt w Puławach.
2. Doraźną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Borzechów gmina zleciła: Gabinet
Weterynarii w Borzechowie
3. W 2016 r odłowiono 3 psy, ale nie zostały przekazane do schroniska, ze względu na ich przygarnięcie przez
mieszkańców gminy.
4. koszt jaki był ujęty w budżecie na opiekę i odłów bezdomnych zwierząt w 2016 r. to 15 tys.zł.
5. W załączeniu przesyłam umowy.
Urząd Gminy w Borzechowie
24‐224 Borzechów
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fax. 81 5111024
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Łukasz Borzechów <lukasz@borzechow.eu>

27.3.2017 09:23

RE: informacja publiczna
Do SOZ lubelskie@serwer1327455.home.pl <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że koszty jakie były poniesione w 2016 r. z godnie z pkt. 4. były

tylko na opiekę w wysokości 500zł, nie było żadnych odłowów bezpańskich psów.

=================
Pozdrawiam
Łukasz Stępniak
=================
Urząd Gminy w Borzechowie
24‐224 Borzechów
tel. 81 5111702, 03 w. 25
fax. 81 5111024
lukasz@borzechow.eu
www.borzechow.eu

From : SOZ lubelskie@serwer1327455.home.pl [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sen t : Sunday, March 26, 2017 1:29 PM
To: Łukasz Borzechów
Su bject : Re: informacja publiczna

Uprzejmie wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pkt 4 wniosku, tj. wskazanie rzeczywiście
poniesionego kosztu na realizację zadania gminnego w 2016 r.
Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ
Dnia 12 stycznia 2017 o 09:58 Łukasz Borzechów <lukasz@borzechow.eu> napisał(a):
W odpowiedzi na list dot. bezdomnych zwierząt informuję:
1. Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie, utrzymanie w schronisku i opiekę
weterynaryjną w schronisku z firmą Schronisko dla Zwierząt w Puławach.
2. Doraźną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Borzechów gmina zleciła:
Gabinet Weterynarii w Borzechowie
3. W 2016 r odłowiono 3 psy, ale nie zostały przekazane do schroniska, ze względu na ich
przygarnięcie przez mieszkańców gminy.
4. koszt jaki był ujęty w budżecie na opiekę i odłów bezdomnych zwierząt w 2016 r. to 15
tys.zł.
5. W załączeniu przesyłam umowy.
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