
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
From: Ryszard Berłowski UG Krasne <r.berlowski@gminakrasne.pl>
Date: 2014-02-18 14:15
To: <podkarpackie@obrona-zwierzat.pl>

Szanowna Pani
 
W nawiązaniu do przesłanej korespondencji przesyłam odpowiedzi na postawione przez Panią pytania:
 
Ad1. W 2013 roku wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krasne wykonywało ambulatorium
weterynaryjne „CANVET” Łańcut ul. Piłsudskiego 40
Ad2. W 2013 roku Gmina Krasne nie posiadała umowy z  żadnym schroniskiem dla zwierząt
Ad3. W 2013 roku zapewniono opiekę 6 bezdomnym psom i 8 bezdomnym kotom
Ad4. Koszt realizacji całego zadania w 2013 roku wynosił 26 784,01 zł
Ad5. – załącznik format pdf
 
 
Z poważaniem
Ryszard Berłowski
Tel 17 855 59 38| e-mail: r.berlowski@gminakrasne.pl

URZĄD GMINY KRASNE
36-007 KRASNE 121
Tel 17 855 59 21|e-mail: sekrtariat@gminakrasne.pl| www: www.gminakrasne.pl
 
 
 
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:podkarpackie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, February 16, 2014 10:34 PM
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 24.01.2014 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 <podkarpackie@obrona-zwierzat.pl>
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Data: 2014-01-24 04:02
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 24.01.2014 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 podkarpackie@obrona-zwierzat.pl 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 (np. w formacie .pdf) treści umów lub porozumień o zapewnianie opieki

(utrzymanie) 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).

 
 
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

 
 
-- 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl
 
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% 
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT 
KRS: 0000292939

Attachments:
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