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Gmina Olszówka przesyła poniższe informacje

1.     W roku 2014 Gmina Olszówka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt miała podpisaną umowę z
F.U. Herkules, miejscowość: Zgierz.

2.     W roku 2014 Gmina Olszówka na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  miała podpisaną
umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, miejscowość: Kotliska.

3.     W roku 2014 Gmina Olszówka zapewniła opiekę 3 bezdomnym psom.

4.     W roku 2014 łączny koszt zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom (zgodnie z programem) z
terenu gminy Olszówka  wyniósł 16.424,20 zł.

Ponadto Gmina Olszówka informuje że z uwagi na podpisaną w umowie klauzulę poufności i tajemnicę
przedsiębiorców nie jest uprawniona do wysyłania i kopiowania umów. Wszelkie informacje publiczne, które
zostały uwzględnione w umowie są podane w powyższych punktach.

Agnieszka Maluga

Urząd Gminy Olszówka

 

 

 

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 wielkopolskie@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.

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