
Od: "Joanna Ptak" <joanna.ptak@wolczyn.pl>
Do: opolskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2015-01-21 10:23

Załącznik:
umowa_na_uslugi_weterynaryjne.doc [34.94 KB], umowa_odlawianie.doc [32.88
KB]

Temat: informacja publiczna

Witam!
Przepraszam, że odpisuję z opóźnieniem ale byłam na urlopie.
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielanie informacji publicznej
infromuję iż:

1. W 2014r. gmina Wołczyn podpisała umowę z F.H.U. Oskar Sławomir Gizler
na wyłapywanie i odławianie zwierząt.

2. W 2014r. gmina Wołczyn podpisała umowę z Gabinetem Weterynaryjnym
prowadzonym przez Panią Urszulę Pękala-Duda na prowadzenie usług
weterynaryjnych.

3. Pomocy udzielono ok 90 bezdomnym zwierzętom.

4. Cały koszt zadania wyniósł ok. 25000 zł.

5. W załączniku przesyłam treści umów.

Pozdrawiam.



Od: "Joanna Ptak" <joanna.ptak@wolczyn.pl>
Do: "Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2015-02-02 09:02
Temat: Re: informacja publiczna

W odpowiedzi na pkt. 4 informuję iż, kwota jaką przeznaczyliśmy na realizację Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2014r. wynosiła 22617,44 zł.
pkt.3  oddano do adopcji -15, przekazano do schroniska-4, poddano zabiegom
sterylizacji - 57 kotek, porzuconych, przygarniętych suczek do sterylizacji-12
Wysłałam też Państwu do zaopiniowania projekt uchwały być może lada dzień do Państwa
dotrze.
Co do umów wysłałam Państwu po prostu moje własne przygotowane umowy. 
P.S. Mam nadzieję na miłą współpracę.

W dniu 2015-02-02 o 02:15, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt pisze:

Uprzejmie wnoszę o sprecyzowanie odpowiedzi:

- na pkt 3 wniosku - poprzez wskazanie dokładnej ilości psów/kotów
odłowionych na terenie Gminy w 2014 r.,

- na pkt 4 wniosku - poprzez wskazanie dokładnego kosztu poniesionego na
realizację zadania gminnego w 2014 r.

Ponadto informuję, iż udostępnienie wzoru umowy przez podmiot zobowiązany,
nie zwalnia go od obowiązku udostępnienia żądanych umów na wniosek, por.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15.04.2008 r.,
sygn. akt II SAB/Ke 14/08: Po pierwsze nie można utożsamiać projektów umów
z wykonawcą  stanowiących załącznik do dokumentacji przetargowych, z
zawartymi już  umowami, na co słusznie zwrócił  uwagę  skarżący zarówno w
swoim piśmie do Urzędu Gminy z dnia 22 stycznia 2008 r. (k. 10) jak i w
skardze. Oba te dokumenty różnią się bowiem z pewnością co najmniej w kilku
istotnych punktach. W projekcie umowy nie może bowiem być określona data
zawarcia umowy, osoba wykonawcy, ani kwota, za jaką  zadanie zostanie
wykonane, skoro na etapie projektowania umowy nie dochodzi jeszcze do
skonkretyzowania tych warunków umowy. W projekcie umowy nie mogą też być
zamieszczone podpisy stron, co jest oczywiste. Możliwe jest również, że
zawarta umowa różni się od projektu w innych istotnych punktach, np. co do
zakresu przedmiotowego zadania i terminu jego wykonania, co może wyniknąć
ze złożenia i wyboru przez zleceniodawcę korzystniejszej oferty, niż by to
wynikało ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.W tej sytuacji
umieszczenie projektów umów z wykonawcą, czy nawet ogłoszenia o wyborze
najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy zadania, firmy i kwoty za jaką
wykonawca wykona zadanie w Biuletynie Informacji Publicznej, nie zwalnia
organu od obowiązku udostępnienia żądanych umów na wniosek.

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

Dnia 2015-01-21 10:23 Joanna Ptak napisał(a):

Witam!
Przepraszam, że odpisuję z opóźnieniem ale byłam na urlopie.
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielanie informacji publicznej
infromuję iż:

1. W 2014r. gmina Wołczyn podpisała umowę z F.H.U. Oskar Sławomir Gizler
na wyłapywanie i odławianie zwierząt.

2. W 2014r. gmina Wołczyn podpisała umowę z Gabinetem Weterynaryjnym
prowadzonym przez Panią Urszulę Pękala-Duda na prowadzenie usług
weterynaryjnych.

3. Pomocy udzielono ok 90 bezdomnym zwierzętom.

4. Cały koszt zadania wyniósł ok. 25000 zł.

5. W załączniku przesyłam treści umów.

Pozdrawiam.

-- 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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