
Od: "Urz d Gminy" <ug@budry.pl>
Do: warminskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2015-03-04 14:18
Za cznik: Print_Image_5.tif_6_pages.pdf [910.33 KB]
Temat: Fw: uzupe nienie inf publicznej

Pozdrawiam
Anna Kowalewska
Zast pca Wójta

e-mail: a.kowalewska@budry.pl
tel. 87 - 427-80-03 w. 34

Urz d Gminy w Budrach
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

From:Urz d Gminy
Sent: Wednesday, March 04, 2015 2:16 PM
To:Stowarzyszenie Obrona Zwierz t
Subject: Re: uzupe nienie inf publicznej

W uzupe nieniu wniosku przesy am skan umowy.
Liczba psów która trafi a do schroniska w roku 2004 – 5 szt.

Pozdrawiam
Anna Kowalewska
Zast pca Wójta

e-mail: a.kowalewska@budry.pl
tel. 87 - 427-80-03 w. 34

Urz d Gminy w Budrach
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

From:Stowarzyszenie Obrona Zwierz t
Sent: Saturday, February 28, 2015 3:19 AM
To:"Urz d Gminy"
Subject: uzupe nienie inf publicznej

Uprzejmie prosz  o przes anie zgodnie z pkt. 5 wniosku, umowy ze schroniskiem oraz

o podanie liczby zwierz t którym zapewniono opiek  w 2014 r. (nie chodzi o stany ale o podanie liczby 
psów, które trafi y do schroniska od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.)

Z powa aniem A. Lechowicz SOZ

Dnia 2015-01-12 10:52 Urz d Gminy napisa (a):

Witam
Poni ej przesy am odpowied  na zapytanie dotycz ce realizacji planu opieki nad bezdomnymi 
zwierz tami

Ad.1. 



Od 2006 roku Gmina ma podpisan  umow  na wy apywanie/od awianie bezdomnych 
zwierz t  zPrzedsi biorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierz t 
Anna Maria Krajewska-Kuncewicz,  Bystry 26,  11-500 Gi ycko
Ad  2.
j.w
Ad  3. 
W 2014 roku w schronisku przebywa o miesi cznie od 3 do 5 psów od owionych na 
terenie gminy Budry
Ad  4.
W  2014  roku  na  opiek   nad  bezdomnymi  zwierz tami   przeznaczono  cznie 
kwot  11.168,40 z .

Pozdrawiam
Maczuga Bogdan

----- Original Message -----
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierz t
To:ukryci-adresaci:
Sent: Sunday, January 04, 2015 5:46 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

J drzejów, 04.01.2015 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierz t, KRS 0000292939, organizacja po ytku publicznego, której 
statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t, zwraca si  z uprzejm  pro b  o udzielenie 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 
bezdomnymi zwierz tami i ich wy apywanie”, przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t.

Prosimy o przys anie poczt  elektroniczn  na adres warminskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2014 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t?

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2014 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki
bezdomnym zwierz tom?

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiek  na koszt gminy w 2014 r.? (nie licz c 
zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich)

4. jaki by  w 2014 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t 
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2014 r.

Uprzejmie prosz  o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstawa prawna naszej pro by:
ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Z powa aniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierz t



---

Stowarzyszenie Obrona Zwierz t

ul. 11 Listopada 29, 28-300 J drzejów

www.obrona-zwierzat.pl

JESTE MY ORGANIZACJ  PO YTKU PUBLICZNEGO

PRZEKA  NAM SWÓJ 1%

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZ T KRS: 0000292939 

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirus 0965 (20150105) 
__________

Wiadomo? osta?a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

--  
Stowarzyszenie Obrona Zwierz t 
ul. 11 Listopada 29, 28-300 J drzejów 
www.obrona-zwierzat.pl 

JESTE MY ORGANIZACJ  PO YTKU PUBLICZNEGO 
PRZEKA  NAM SWÓJ 1%  
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZ T  
KRS: 0000292939


