
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?

Ad1.W 2013 r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie  
bezdomnych zwierząt z Panią Gabrielą Bartoszek – PUPHW „GABI”, 
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

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?

Ad2. W 2013 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt Panu Markowi Dziuba, P.H.U. MARKAS, 
Żelazna, ul. Nadodrzańska 5, 49-120 Dąbrowa.

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

Ad3. W 2013 r. zapewniono opiekę na koszt gminy 12 bezdomnym 
psom.

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

Ad4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o 
ochronie zwierząt w 2013 r. wyniósł około 15.000 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym 
zwierzętom w 2013 r.

 Ad5. W załączeniu przekazuję 3 egz. umów dot. zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom.

 
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).
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Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
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