
Od: "Agnieszka Matysiak" <a.matysiak@tarczyn.pl>

Do: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

DW: ref.gkim@tarczyn.pl

Data: 2015-01-13 11:29

Załącznik:
Document_1.jpg [1009.78 KB], Document_2.jpg [1.04 MB], Document_3.jpg
[1022.66 KB], Document_4.jpg [405.45 KB]

Temat: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Dzień dobry;
 
                W nawiązaniu do Państwa maila dotyczącego udzielenia informacji publicznej w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem na terenie gminy Tarczyn, uprzejmie
informuje iż:
 

1.       Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmowała się Spółka Bomivet, ul. Słoneczna 37, 05-
505 Prażmów

2.       Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewniała Spółka Bomivet, ul. Słoneczna 37, 05-505
Prażmów

3.       Odłowiono  w 2014r. z terenu gminy Tarczyn 21 dorosłych psów, 2 szczeniaki, 3 koty
4.       Koszt całego zadania wyniósł 60 tys. Zł brutto
5.       Załącznik nr 1 do niniejszego maila: Umowa z dnia 3 marca 2014r.

 
 
Z poważaniem
 
Podinspektor Agnieszka Matysiak
Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
tel. (22) 715 - 79 - 46
Urząd Miejski w Tarczynie
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
 

From: Sylwester Chudzikowski [mailto:ref.gkim@tarczyn.pl] 
Sent: Wednesday, January 07, 2015 12:02 PM
To: a.matysiak@tarczyn.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
 
 

From: Teresa Sitarek [mailto:tarczyn@tarczyn.pl] 
Sent: Monday, January 05, 2015 8:38 AM
To: GKMiOŚ
Cc: Zastępca Burm.
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
 
 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl] 
Sent: Sunday, January 04, 2015 10:54 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)

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

 

---
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