
Małgorzata Rybacka <inwestycje@papowobiskupie.pl> 9.3.2016 12:14

Do kujawskie@obrona-zwierzat.pl  

Witam!
W odpowiedzi na  pismo o udostępnienie danych z dnia 03.03.2016r. informuję, co
następuje:

1.      W roku 2015r. Gmina Papowo Biskupie zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę
nad bezdomnymi psami z Przedsiębiorstwem    Handlowo -  Usługowym 
„Daniel”  z  siedzibą  w  Grudziądzu przy ul.  Dworcowej 14,  Grudziądz

2.      W roku 2015 w schronisku pozostawał jeden pies, opieka nie są objęte koty.
3.      .Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy składało się z dwóch części:

·                    kosztów   stałych   za   jeden   dzień pobytu psa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt  
            w   wysokości   12,00  zł   netto 

( koszty   te   obejmują   wyżywienie,   podstawowe   leczenie   weterynaryjne,  
obsługę  oraz   utrzymanie   obiektu)

·                    kosztów   zmiennych,   które   wynoszą :
 

Ø  roboczogodzina   pracownika                          14,00 zł netto
Ø  transport   psa  samochodem                             1,70 zł netto za 1 km

W załączeniu umowa obowiązująca w roku 2015.
 
 
Z poważaniem
M. Rybacka
UG Papowo Biskupie
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Małgorzata Rybacka <inwestycje@papowobiskupie.pl> 12.4.2016 16:17

Do SOZ kujawskie@serwer1327455.home.pl <kujawskie@obrona-zwierzat.pl>  

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji informuję, że koszt poniesiony za pobyt psa w
schronisku w 2015r. wyniósł 337, 97 zł.
Załączam tez kopię umowy.
Z poważaniem
M. Rybacka
 UG Papowo Biskupie
 

From: SOZ kujawskie@serwer1327455.home.pl [mailto:kujawskie@obrona‐zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, April 05, 2016 1:26 AM
To: Małgorzata Rybacka <inwestycje@papowobiskupie.pl>
Subject: Re: odpowiedź na wniosek o informacje publiczną
 

Ponawiam:

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi na pkt 4 wniosku, tj. wskazanie rzeczywiście
poniesionego kosztu na realizację zadania gminnego w 2015 r.

Ponadto przypominam, że pkt 5 wniosku aplikował o udostępnienie treści i postaci umowy
o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

 

Dnia 9 marca 2016 o 12:14 Małgorzata Rybacka <inwestycje@papowobiskupie.pl>
napisał(a):

Witam!

W odpowiedzi na  pismo o udostępnienie danych z dnia 03.03.2016r. informuję, co
następuje:

1.      W roku 2015r. Gmina Papowo Biskupie zawarła umowę na wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi psami z Przedsiębiorstwem    Handlowo - 
Usługowym  „Daniel”  z  siedzibą  w  Grudziądzu przy ul.  Dworcowej 14, 
Grudziądz

2.      W roku 2015 w schronisku pozostawał jeden pies, opieka nie są objęte koty.
3.      .Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy składało się z dwóch części:

·                    kosztów   stałych   za   jeden   dzień pobytu psa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt  
            w   wysokości   12,00  zł   netto 

( koszty   te   obejmują   wyżywienie,   podstawowe   leczenie   weterynaryjne,  
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