
Od: "Gmina Repki" <gminarepki@list.pl>

Do: "Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data: 2015-01-09 09:11

Załącznik:umowa_schronisko.pdf [266.45 KB], umowy_gospodarstwo.pdf [211.85 KB]

Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Witam serdecznie,
W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 04.01.2015 r. (wpł. 05.01.2015

r.) poniżej przesyłam odpowiedzi.
 
 

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?

 
Odpowiedź:W zakresie wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt Gmina Repki w 2014 r.
miała zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

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?
 

Odpowiedź:W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Repki w 2014 r. miała zawartą

umowę ze schroniskiem dla zwierząt: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Ponadto Gmina Repki ma

zawartą umowę na zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich z gospodarstwem z
terenu gminy Repki.

 
 

3.     ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc

zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

 
Odpowiedź: W 2014 r. Gmina Repki zapewniła opiekę czterem psom w tym trzem poprzez

umieszczenie w schronisku, z którym miała zawartą umowę, jeden pies trafił do adopcji.

 
 

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

Odpowiedź: Gmina Repki w 2014 r. na realizację zadań określonych ustawą o ochronie zwierzą

poniosła wydatki w kwocie 6.550,00 zł. 

 
 

5.       ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Odpowiedź: W załączeniu przesyła się skan umowy nr 7/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zawartej

ze schroniskiem oraz umowę nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. (umowa rozwiązana) i umowę nr

191/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. na zapewnianie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich.

 



Z poważaniem
Monika Bazylczuk

Urząd Gminy Repki

tel. 25 787 50 23 wew. 221


