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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
 
 
 
 

Dla: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
 
 

 
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?
Odp: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DWORAKOWSCY, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13 
12-230 Biała Piska. 
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?
Odp: brak umowy, brak przypadków (wypadki drogowe itp.)
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
Odp: 7 szt. psów
4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp: 5950,00 zł..
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2013 r.
Odp: Stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
 
Ponadto bardzo przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi.
podinsp. ds. rolnictwa, mienia komunalnego i gospodarki przestrzennej mgr inż. Mariusz
Andrzejczyk
 
                                                                               Urząd
Gminy Grabowo
 
ul. Sikorskiego 1
 
18-507 Grabowo
 
tel/fax 86 279 00 21
 
mauggrabowo@wp.pl
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