
Od: "Anna Lewandowska - Gmina Izabelin" <a.lewandowska@izabelin.pl>

Do: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

DW:
"Agata Bartoszewicz" <a.bartoszewicz@izabelin.pl>; "Kasia Sekretariat"
<sekretariat@izabelin.pl>

Data: 2015-01-09 13:37

Temat:Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na e-mail z dnia 4 stycznia 2015r. wyjaśniam co następuję:
 
Ad 1.
Gmina w 2014 roku miała zawartą umowę  na kompleksową obsługę zwierząt bezdomnych z
Panem Andrzejem Małkowskim prowadzący Przychodnie Weterynaryjną przy ul. 3-Maja 89 w
miejscowości Laski, 05-080 Izabelin. Umowa obejmuje m.in. wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, odstawianie do schroniska zwierząt wyłapanych, opiekę weterynaryjną dla zwierząt
rannych, całodobową obsługę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację
padliny.
Na kompleksową  obsługę kotów wolno żyjących w 2014r. gmina miała zawarta umowę z
gabinetem weterynaryjnym „Mokry Nosek” s.c., Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz ul.
Arkuszowa 73 lok. 3 (01-934 Warszawa).
 
Ad 2.
Gmina zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w
2014 r.-  w związku z czym zawarta została umowa z Panem Zbigniewem Moraczewskim
prowadzącym działalność pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel” w Kotliskach nr  13, 99-300 Kutno.
 
Ad 3.
W 2014 roku odłowiliśmy:

-        40 psów z czego 11 odnalazł się właściciel, 2 eutanazje – pozostałe adoptowano;

-        113 kotów z czego 59 wolno żyjących i 37 bezdomnych adoptowanych oraz 17
eutanazji/zgonów.

 
Ad 4.
Na realizację wszystkich powyższych umów wydatkowano: 85 813,63 zł z czego na schronisko
3 390 zł.
 
Ponadto gmina dofinansowuje mieszkańcom zabiegi sterylizacji kastracji oraz za darmo
chipuje psy i koty z terenu gminy (odrębne umowy nie wymienione powyżej). Na cel ten
wydatkowano kwotę: 11 050 zł.
 
Ad 5.
Z postacią i treścią zawartych umów mogą Państwo zapoznać się w  Referacie Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Izabelin, 05-080 Izabelin, ul. 3

Maja 42, pokój nr 3 (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600) w tym wykonać odpłatnie kopie
przedmiotowych dokumentów.
 
 
Z poważaniem
________________________________
Anna Lewandowska



Urząd Gminy Izabelin
Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. 3 Maja 42,
05-080 Izabelin
tel. 22 722-89-31
e-mail: a.lewandowska@izabelin.pl

 
 
From:Sekretariat - Gmina Izabelin
Sent: Monday, January 05, 2015 3:12 PM
To:Anna Lewandowska
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
 
 
----- Original Message -----
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To:ukryci-adresaci:
Sent: Sunday, January 04, 2015 10:47 PM
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.)

https://poczta.home.pl/mail/write?to=a.lewandowska@izabelin.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=ukryci-adresaci:
https://poczta.home.pl/mail/write?to=sekretariat@izabelin.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
https://poczta.home.pl/mail/write?to=a.lewandowska@izabelin.pl


Z poważaniem
Agnieszka Lechow icz, prezes Stow arzyszenia Obrona Zw ierząt

---

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT KRS: 0000292939

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

