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Temat: Fwd: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: Fri, 09 Jan 2015 12:26:39 +0100

Nadawca:Barbara Kozicka <b.kozicka@um.malbork.pl>
Adresat:Magistrat <magistrat@um.malbork.pl>

witam, poniżej przekazuję wnioskowane informacje

Miasto Malbork nie współpracuje z żadnym podmiotem w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt.
Straż Miejska w Malborku jest do tego przygotowana technicznie i organizacyjnie.
Wyłapywaniu podlegają jedynie psy zaś koty, uchwałą rady miasta, nie podlegają wyłupywaniu,
ale  objęte  są  opieką  weterynaryjną  a  w  okresie  zimy  są  dokarmiane  (kastracja,  sterylizacja,   leczenie
urazów itp.‐ dzięki tym działaniom populacja tych zwierząt w naszym mieście
jest pod kontrolą a ich stan zdrowotny i kondycja nie odbiega w zasadzie od stanu kotów domowych).
Wyłapane psy przez kilka dni oczekują w specjalnie przygotowanym kojcu z ocieplaną budą.
W tym czasie próbujemy odszukać właściciela (poprzez ogłoszenia w Internecie na stronie miasta
i na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS). Dopiero gdy właściciel się nie zgłosi
lub  nie można  go  w inny sposób  ustalić pies  trafia  do  schroniska  w  Tczewie ul.  Malinowska, z  którym
miasto ma podpisaną stosowną umowę.

W 2014 r. do schroniska w Tczewie trafiło 8 psów.

Wielkość środków wydatkowanych w 2014 r. na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt
i opieki nad zwierzętami to kwota 65.655,02 zł, z czego 8.964, 37 to koszt karmy.

W załączeniu skan umowy ze schroniskiem w Tczewie.

W dniu 2015-01-08 o 08:16, Magistrat pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: Sun, 04 Jan 2015 18:51:29 +0100

Nadawca:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:ukryci-adresaci:;

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 pomorskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

https://poczta.home.pl/mail/show
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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.

Podstawa prawna naszej prośby:
ustawa 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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