
Temat: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca: <rdorau@dziemiany.pl>
Data: 2014-01-07 09:40
Adresat: <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na zapytanie informuję:
Ad.1. Gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem “Azyl” Sp. z o.o. w Glińczu, ul Wierzbowa 19,
83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.
Ad.2. j.w.
Ad.3. w 2013 r. udzielono schronienia 2 psom.
Ad.4. 8 tyś. zł (5000 zł tzw. abonament + 1500 zł jedna interwencja łącznie z utrzymaniem zwierzęcia)
Ad.5. w załączniku
Pozdrawiam
Rafał Dorau
UG Dziemany
 
From: Henryk Koliński
Sent: Tuesday, January 07, 2014 7:48 AM
To: Rafał Dorau
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
 
 

----- Original Message -----
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: undisclosed-recipients:
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
(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).




