
Od: hanna.nowicka@gminaelblag.pl
Do: "Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2014-01-30 09:36
Temat: Re: informacja publiczna

16 sztuk  x  1500,0 zł  = 24 500,0 zł
24 500,0 zł  + ryczałt roczny 5000,0 zł  = 29 500,0 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset zł.)
 
Całkowity koszt w 2013r. wyniósł 29 500,0 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset zł.)
 
 
Pozdrawiam
 
Hanna Nowicka
 
Ispektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
 
tel. (55) 234 18 84 w.27
 
______________________________________________________________________
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

----- Original Message -----
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To:hanna.nowicka@gminaelblag.pl
Sent: Wednesday, January 29, 2014 3:42 AM
Subject: Re: informacja publiczna

Uprzejmie wnoszę o uściślenie odpowiedzi na pyt. nr 3 i 4:

- ile psów wyłapano na terenie Gminy w 2013 r.?

- jaki był całościowy koszt realizacji zadania?

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

 

Dnia 2014-01-20 10:35 hanna.nowicka@gminaelblag.pl napisał(a):

 

             W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - pismo z dnia 06.01.2014r.(data
wpływu 07.01.2014r.) informujemy, że Gmina Elbląg od szeregu lat współpracuje ze Schroniskiem „OTOZ
ANIMALS” dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu mieszczącym się przy ul. Królewieckiej 233 82-300 Elbląg,
jak również z Przytuliskiem dla Zwierząt „PSI RAJ” w Pasłęku, założonym przez Panią Barbarę Zarudzką.  
 
Ponadto informujemy, że Gmina Elbląg realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi
zwierzętami od trzech lat współpracuje ze Spółką z o.o. „AZYL” w Glinczu,  ul. Wierzbowa, 83-330
Żukowo. Z tym właśnie schroniskiem mamy podpisaną umowę i większość bezdomnych psów,
zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy właśnie tam trafia. Schronisko jest kontrolowane co roku
przez różne organizacje społeczne.
W 2013 roku wyłapano i przewieziono do w/w schroniska 16 sztuk bezdomnych psów. Koszt wyłapania i
opieki w w/w schronisku wyniósł jednorazowo 1500,0 zł.
Ponadto za opiekę płacimy na rzecz schroniska ryczałt roczny wynoszący 5.000,0 zł.
 
 
 
Pozdrawiam
 

https://poczta.home.pl/mail/show
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Hanna Nowicka
 
Ispektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
 
tel. (55) 234 18 84 w.27
 
______________________________________________________________________
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

-- 
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
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