
Od: "Barbara Załęska" <o_srodowiska@makowmazowiecki.pl>

Do: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

Data: 2015-01-07 14:26

Temat:
udzielenie odpowiedzi dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej (bezdomne
zwierzeta)

Odpowiadając na Państwa wniosek niniejszym informuję:
ad.pkt 1 - Gmiana Miejska Maków Mazowiecki nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem, usługa 
odławiania i utrzymania w schronisku dla bezdomnych zwierząt była wykonywania na zlecenie. Usługę
świadczyło  Schronisko  dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12-230 Biała
Piska,
ad.pkt 2 -  j.w. oraz prowadzony był wolontariat, opiekujący się 65 sztukami
bezdomnymi zwierzętami,
ad.pkt. 3- do schroniska  odłowiono i zapewniono utrzymanie  5 sztukom bezdomnych
psów,
ad.pkt 4 - całkowity koszt realizacji zadania w 2014 roku wynosił  16.154,18zł ( w tym
: odławianie  8400,00zł, opieka i usługi weterynaryjne 5.597,65zł, dokarmianie
2.154,53zł).
osoba do kontaktu
Inspektor Barbara Załęska
tel. 29/ 71 42 130
----- Original Message -----

From:urzad
To:Barbara Załęska
Sent: Wednesday, January 07, 2015 8:50 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
 
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Sent: Sunday, January 04, 2015 10:49 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?

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


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

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 Lechow icz, prezes Stow arzyszenia Obrona Zw ierząt

---

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

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirus�w
10974 (20150107) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów
10976 (20150107) __________

Wiadomoœæ zosta³a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

http://www.eset.com/
http://www.eset.com/
http://www.eset.pl/
http://www.eset.pl/
http://www.obrona-zwierzat.pl/

