
Od: "Anna Lewandowska - Gmina Izabelin" <a.lewandowska@izabelin.pl>

Do: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

DW: "Agata Bartoszewicz" <a.bartoszewicz@izabelin.pl>

Data: 2014-02-19 10:57

Temat:Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Witam,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.02.2014r.,

informuję:

Ad 1 i 2.  Gmina zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla

zwierząt w 2013 r.-  w związku z czym zawarta została w dniu 2 stycznia 2013r. umowa z Panem

Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach nr  13, 99-300 Kutno. Gmina zawarła umowę na

kompleksową obsługę zwierząt bezdomnych z Panem Andrzejem Małkowskim prowadzący

Przychodnie Weterynaryjną przy ul. 3-Maja 89 w miejscowości Laski, 05-080 Izabelin, tel. 22 721

00 75. Umowa obejmuje m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odstawianie do schroniska
zwierząt wyłapanych, opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych, całodobową obsługę zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację padliny, opiekę weterynaryjną nad kotami wolno
żyjącymi. Powyższe umowy obowiązywały od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Ad 3. W roku 2013 odłowiono z terenu gminy 28 psów i 90 kotów z czego (39 szt. kotów
wolno żyjących).

Ad 4. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 53 041,00 zł + zabiegi dofinansowane dla

zwierząt posiadających właściciela 6 880,01 zł.

Ad 5. Z postacią i treścią zawartych umów mogą Państwo zapoznać się wReferacie Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Izabelin, 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42, pokój nr

3 (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600) w tym wykonać odpłatnie kopie przedmiotowych

dokumentów.

 

Jednocześnie  pragnę poinformować że wniosek z  dnia 06.01.2014r. nie  wpłynął do tutejszego Urzędu, w związku z
tym nie  możliwe było udzielenie  na niego odpowiedzi.

 

Z poważaniem

________________________________
Anna Lewandowska
Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 22 722-89-31
e-mail: a.lewandowska@izabelin.pl

From:Sekretariat - Gmina Izabelin

Sent: Monday, February 17, 2014 11:12 AM
To:a.bartoszewicz@izabelin.pl ; Anna Lewandowska
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
 
 

----- Original Message -----
From:

https://poczta.home.pl/mail/write?to=sekretariat@izabelin.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=a.bartoszewicz@izabelin.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=a.lewandowska@izabelin.pl


Sent: Sunday, February 16, 2014 4:44 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
 

Jędrzejów, 16.02.2014 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w poniżej cytowanym zakresie), o
którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 06.01.2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.

Ponadto przypominam, że na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia
informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

 

 

----- Oryginalna wiadomość -----
Od: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2014-01-06 19:41
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów , 06.01.2014 r.
 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 

 

    Stow arzyszenie Obrona Zw ierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutow ym celem działania

jest ochrona zw ierząt, zw raca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

w ykonyw ania zadania „opieka nad bezdomnymi zw ierzętami i ich w yłapyw anie”, przew idzianego ustaw ą o ochronie

zw ierząt.
 

    Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres mazow ieckie@obrona-zw ierzat.pl (ew . listow ną) krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazw isko lub nazw a, adres) gmina miała obow iązujące w 2013 r. umow y albo komu (imię, nazw isko lub

nazw a, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zw ierząt?

2. z kim (imię, nazw isko lub nazw a, adres) gmina miała obow iązujące w 2013 r. umow y albo komu (imię, nazw isko lub

nazw a, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zw ierzętom?

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapew niono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zw ierząt, którymi zajęto się w  latach

poprzednich)

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przew idzianego ustaw ą o ochronie zw ierząt (w yłapyw anie/odław ianie,

opieka, usługi w eterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umow y (umów ) o zapew nianie opieki bezdomnym zw ierzętom w 2013 r.
 
 

Podstaw a praw na naszej prośby:

Ustaw a z dnia 6 w rześnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej zw iązane są dodatkow e koszty jej przetw orzenia, prosimy o pow iadomienie nas o

tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listow nie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankow ego, na który mamy przelać

należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustaw y o dostępie do informacji publicznej).
 
 

Z pow ażaniem

Agnieszka Lechow icz, prezes Stow arzyszenia Obrona Zw ierząt

-- 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

tel. 607-171-458 (po godz. 15)

https://poczta.home.pl/mail/write?to=swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl


www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% 

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT 

KRS: 0000292939


