
Subject: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
From: "Sylwia Marciszewska" <smarciszewska@ug.krosnice.pl>
Date: 2014-01-20 10:52
To: <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

W nawiazaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 stycznia 2014 roku (data
wpływ: 7 styczynia 2014 roku) ponizej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
 
1 z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt?
 
w dniu 15 lutego 2013 roku Gmina Krośnice zawarła umowę na czas określony tj do 31.12.2014 roku
 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym "MarMac" Marcin Kolenda z/s  ul. 3 Maja
12/VI, 56-400 Oleśnica  w zakresie  świadczenia na  terenie  Gminy Krośnice  usługi  ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu
(imię,  nazwisko  lub nazwa,  adres)  udzielała  doraźnych zleceń zapewniania  opieki  bezdomnym
zwierzętom?
 
 dniu 15 lutego 2013 roku Gmina Krośnice zawarła umowę na czas określony tj do 31.12.2014 roku
 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym "MarMac" Marcin Kolenda z/s  ul. 3 Maja
12/VI, 56-400 Oleśnica  w zakresie  świadczenia na  terenie  Gminy Krośnice  usługi  ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami w tym zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.  Szczegóły w załączonej
umowie.

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zwierząt,
którymi zajęto się w latach poprzednich)
 
W  roku 2013  zlecono  wyłapanie  i  zapewnienie  opieki  dla  12  bezdomnych psów z terenu Gminy
Krośnice.

4.  jaki  był  w  2013 r.  koszt realizacji  całego  zadania  przewidzianego ustawą o  ochronie  zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 
W roku 2013  na realizację ww. zadania wydano 54 685,41 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2013 r.
 
z poważaniem
Sylwia Marciszewska
UG Krośnice
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