
Temat: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca: Urząd Gminy <urzad@cedry-wielkie.pl>
Data: 2014-01-17 08:37
Adresat: 'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt' <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia z dnia 06.01.2014 r. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich udziela
informacji nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i sposobem ich wyłapywania, w roku 2013.
Gmina zawarła w styczniu 2013 r. umowę dotyczącą zapewnienia właściwej opieki oraz znajdywania nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w tym w szczególności bezdomnych psów z terenu Gminy, z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 41/16. Odłowione
zwierzęta umieszczane były w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.
Natomiast zadania związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpią w
zdarzeniach drogowych wykonuje na mocy zawartej z Gminą umowy „Lecznica dla Koni i małych zwierząt
Andrzej Pyliński”  z siedzibą w Trąbkach Wielkich. W 2013 r. zleciła ww. podmiotom opiekę nad 15 zwierzętami.
Koszt realizacji całego zadania w 2013 r. przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 6.989,60 zł.
 
 
Z poważaniem
 
 
Marzena Kołodziej
 
Urząd Gminy w Cedrach Wielkich
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
Tel. 58/683-61-64
Fax 58/683-61-66
 
 
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, January 06, 2014 7:04 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
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 pomorskie@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
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