
Od: "UMiG J-L Iwona Bajsarowicz" <um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl>
Do: dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl
DW: um.info@jelcz-laskowice.pl
Data: 2015-01-12 10:27
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej

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 dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
W 2014 roku wyłapywanie i odławianie  bezdomnych zwierząt  odbywało się przez służby komunalne
gminy. Nie zawierano umów w tym zakresie.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
 
W 2014 roku nie zawierano umów w tym zakresie. Opieka medyczna udzielana była przez lekarzy
weterynarii w Jelczu-Laskowicach, Oławie oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie.

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)

W 2014 roku zapewniono opiekę 38 psom i ok. 55 bezdomnym kotom

4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 72 403,70 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Nie zawierano umów.

 

Sporządziła:

Iwona Bajsarowicz

Stanowisko ds. rolnictwa

 



Od: "UMiG J-L Iwona Bajsarowicz" <um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl>
Do: "'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt'" <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
DW: um.info@jelcz-laskowice.pl
Data: 2015-02-02 10:56
Temat: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach informuje, że opieka była świadczona na podstawie
doraźnych zleceń.
 
Iwona Bajsarowicz,
Stanowisko ds. rolnictwa
 
 
 
 
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, February 01, 2015 8:47 PM
To: "UMiG J-L Iwona Bajsarowicz"
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
 

Uprzejmie wnoszę  o wyjaśnienie, na jakiej podstawie, przy braku zawartych umów, świadczona
była opieka weterynaryjna przez zakłady weterynaryjne oraz schronisko w Dzierżoniowie.

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

 

 

Dnia 2015-01-12 10:27 UMiG J-L Iwona Bajsarowicz napisał(a):

 

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 dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
 
W 2014 roku wyłapywanie i odławianie  bezdomnych zwierząt  odbywało się przez służby komunalne
gminy. Nie zawierano umów w tym zakresie.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
 
W 2014 roku nie zawierano umów w tym zakresie. Opieka medyczna udzielana była przez lekarzy



weterynarii w Jelczu-Laskowicach, Oławie oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie.

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)

W 2014 roku zapewniono opiekę 38 psom i ok. 55 bezdomnym kotom

4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 72 403,70 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Nie zawierano umów.

 

Sporządziła:

Iwona Bajsarowicz

Stanowisko ds. rolnictwa
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