
Od: "Sekretariat - UM Namysłów" <sekretariat@namyslow.eu>
Do: opolskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2014-01-21 13:12
Temat: RE: wniosek o udzielenie inf. publ.

Namysłów, dnia  20 stycznia 2014 r.
 
Or. 1431.  2  .2014
 

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

 
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7.01.2014 r. uprzejmie

informuję, że:
Ad.  1. Odławianiem bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska zajmuje się
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, 
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.
Ad.2  Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Namysłów realizowała we
własnym zakresie.
Ad. 3  W 2013  roku zostały odłowione 3 psy.
Ad. 4 Koszt realizacji całego zadania, tj. wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne,
dokarmianie, zakup bud, kojców i  inne wyniósł w 2013 r. 35 000,00 zł.
Ad. 5 Nie zawarto umowy o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 
 
 
Z poważaniem -
Krzysztof Jankowiak
Komendant Straży Miejskiej
w Namysłowie
 
 
 
 

From: Urząd Miejski w Namysłowie [mailto:urzad.miejski@namyslow.eu]
Sent: Tuesday, January 07, 2014 7:55 AM
To: sekretariat@namyslow.eu
Subject: FW: wniosek o udzielenie inf. publ.
 
 
 

From:opolskie@obrona-zwierzat.pl [mailto:opolskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, January 06, 2014 1:56 AM
To:um@baborow.pl; sekretariat@biala.gmina.pl; ug@bierawa.pl; ug@branice.pl; um@brzeg.pl;
um@byczyna.pl; ug@chrzastowice.pl; info@cisek.pl; ug@gminadabrowa.pl; urzad@dobrodzien.pl;
ug@dobrzenwielki.pl; ug@domaszowice.pl; poczta@glogowek.pl; um@glubczyce.pl; umig@glucholazy.pl;
urzad@gogolin.pl; um@gorzowslaski.pl; um@grodkow.pl; ug@izbicko.pl; ug@jemielnica.pl;
ugkam69@interia.pl; sekretariat@kedzierzynkozle.pl; umig@kietrz.pl; um@kluczbork.pl;
umig@kolonowskie.pl; ug@komprachcice.pl; korfantow@korfantow.pl; umig@krapkowice.pl;
ug@lasowicewielkie.pl; um@lesnica.pl; lb@lewin-brzeski.pl; urzad@lubrza.opole.pl;
lubsza@lubsza.ug.gov.pl; ug@lambinowice.pl; ug@lubniany.pl; ug@murow.pl;
urzad.miejski@namyslow.eu; um@niemodlin.pl; nysa@www.nysa.pl; olesno.opo@gminy.pl;
ug@olszanka.pl; urzad@um.opole.pl; umig@otmuchow.pl; sekretariat@ugim.ozimek.pl;
umig@paczkow.pl; ug@pakoslawice.pl; ug@pawlowiczki.pl; ug@gminapokoj.pl; ug@polskacerekiew.pl;
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ug@popielow.pl; umig@praszka.pl; ug@proszkow.pl; um@prudnik.pl; ug@radlow.pl; ug@renskawies.pl;
gmina@rudniki.pl; ug@skarbimierz.pl; ug@skoroszyce.pl; um@strzelceopolskie.pl; ug@strzeleczki.pl;
ug@swierczow.pl; ug@tarnowopolski.pl; tulowice@tulowice.pl; ug@turawa.pl; umig@ujazd.pl;
ug@walce.pl; ug@wilkow.pl; info@wolczyn.pl; umig@zawadzkie.pl; um@zdzieszowice.pl; ug@zebowice.pl
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.
 
 

Jędrzejów, 06.01.2014 r.
 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 
    Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
 
    Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres opolskie@obrona-zwierzat.pl (ew. listowną) krótkiej
informacji:

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?

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?

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2013 r.
 
 
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie,
pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej).
 
 
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
 
-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
 
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939
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