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Re: Wniosek o udost pnienie unformacji publicznej
Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

----- Original Message -----
From: UG Dobromierz
To: lblyskosz@dobromierz.pl
Sent: Thursday, January 14, 2016 7:12 AM
Subject: FW: Wniosek o udost pnienie unformacji publicznej

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierz t (DS) [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, January 13, 2016 6:25 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Wniosek o udost pnienie unformacji publicznej

J drzejów, 13.01.2016 r.

Wniosek o udost pnienie 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 dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl krótkiej
informacji:

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  wy apywania/od awiania bezdomnych
zwierz t?
"HART"Prywatna Firma Wielobran owa i Us ugowa -Dozór Sanitarno Porz dkowy wiebodzice
ul. Kopernika 12/5

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki bezdomnym
zwierz tom?
Schronisko dla zwierz t "Szczyty " w Dzia oszynie

3. ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt gminy w 2015
r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich)
6 psów

4. jaki by  w 2015 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?



18777 z .

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r.
Nie by o umowy. Zlecnia dora nie

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
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