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 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji 
publicznej, w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2015 r. informuj  co nast puje:  

1) Dora nym od awianiem i przetrzymywaniem bezdomnych  psów z terenu gminy Wo ów 
zajmuj  si : Przychodnia Weterynaryjna „ Podaj ap ” ul. Zwyci stwa 8, 56-120 Brzeg 
Dolny oraz Przychodnia Weterynaryjna “LANCET” ul. Sk odowskiej - Curie 9a, 56-100 
Wo ów. 

Wspó pracujemy równie  z firm  „DOOG” Zbigniew Paruch, Transport Zwierz t, 59-400 Jawor, ul. 

Legnicka 12a - dora ne zlecenia na zg oszenie telefoniczne w razie zaistnienia konieczno ci 
od owienia zwi rz cia i dostarczenia go do schroniska. 

2) Gmina G ogów, Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierz t w G ogowie. 
3) W roku 2015 wy apano 52 psy i 51 kotów. 
4) Koszt realizacji ca ego zadania w 2015  roku wyniós   46 142,43 z . 

5) W za czeniu scany umów. 
 
 Jednocze nie informuj  o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznych, okre lonych na 
podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej.  

 Ponowne wykorzystywanie udost pnionych dokumentów winno nast powa  stosownie do przepisów rozdzia u 2a 
ww. ustawy z tym zastrze eniem, e podmiot, który uzyska  informacj  ma obowi zek: 

1. dalszego udost pniania innym u ytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, 

2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, 
3. poinformowania o ródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowi zanego. 
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