
Od: "Andrzej Hyc" <rolnictwo@ciepielow.pl>

Do: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

Data: 2015-01-08 08:16

Temat:RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy w Ciepielowie poniżej podaje dane dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 4 stycznia 2015 r.
1.W roku 2014 gmina miała podpisaną  umowę na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt z
Dariuszem Kaźmierskim, Gabinetem Weterynaryjnym Opieka Nad Zwierzętami bezdomnymi, ul.
Kościuszki 12, 27 – 300 Lipsko,
2. j.w
3. W roku 2014 na koszt gminy zapewniono opiekę 11 zwierzętom,
4. Koszt realizacji całego zadania w roku 2014 wyniósł 18 555,71 zł.
 
Kierownik RRGKiOŚ
Andrzej Hyc
 

From: Gmina Ciepielów [mailto:gmina@ciepielow.pl] 
Sent: Monday, January 5, 2015 7:57 AM
To: rolnictwo@ciepielow.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
 
 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl] 
Sent: Sunday, January 4, 2015 10:46 PM
To: ukryci-adresaci:
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Jędrzejów, 04.01.2015 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 mazowieckie@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?

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?

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

https://poczta.home.pl/mail/write?to=mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl


4. jaki był w 2014 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 (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstaw a praw na naszej prośby:

ustaw a z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

 

---

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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www.obrona-zwierzat.pl
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