


Temat: Re: Gmina Gostycyn -odp. na wniosek o udostępnieniu inf. publicznej
Nadawca: Paweł Patoleta <hans186@wp.pl>
Data: 2016-03-24 11:02
Adresat: SOZ kujawskie@serwer1327455.home.pl <kujawskie@obrona-zwierzat.pl>, Urząd
Gminy Gostycyn <gostycyn@las.pl>, irek.kucharski <irek.kucharski@wp.pl>

Przekazano:
Do hotelu: 1 szt. - pies przebywał przez cały rok.
Schronisko: -  0 szt.
Ponadto około 6 szt. psów zostało bezpośrednio po odłapaniu przekazane do adopcji.
 
Dnia 23-03-2016 o godz. 1:27 SOZ kujawskie@serwer1327455.home.pl napisał(a):

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi na pkt  3 wniosku,  tj.  wskazanie liczby psów i
kotów, przekazanych do schronisk lub/i hoteli dla zwierząt.
Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ
----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/
 

Dnia 4 marca 2016 o 10:52 Paweł Patoleta <hans186@wp.pl> napisał(a):

        Gostycyn, 03.03.2016 r.
 
OŚ 6140.2.2016                                                                 
 

                                                                              Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

 
 
W  odpowiedzi  na  wniosek  o  udostępnienia  informacji  publicznej  w zakresie  opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Gostycyn uprzejmie informujemy:
 

Ad. 1. Gmina Gostycyn dysponuje pomocą w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt w postaci
pracowników schroniska  z  którym Gmina  podpisała  umowę  (umowa  2721.13.2015  §  1
niniejszej umowy- treść umowy w załączeniu). Poza tym gmina podpisała umowę
z prywatnym podmiotem świadczącym usługi stanowiące istotę  Państwa zapytania (umowa
dołączono w formie załącznika do niniejszego e-maila).
Ad.2.
Odpowiedź powiązana z ad. 1.Dodatkowo w załączeniu skan  umowy ze schroniskiem.
Ad. 3.
Gmina  nie  ewidencjonuje  w  sposób  ilościowy,  ilu  dokładnie  bezdomnym  psom/kotom
zapewniono opiekę  na koszt gminy. Słowa: „opieka”, jest pojęciem o szerokiej interpretacji.
Zakres pomocy dla bezdomnych zwierząt, to również ich dokarmianie, zabiegi weterynaryjne,
a  nie  ich wyłącznie  wyłapywanie  i  przekazywanie  podmiotom powołanym do  świadczenia
podobnych usług  (np. schroniska).
Ad. 4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt to koszt
rzędu:
15 637,88 zł.
Ad. 5. W załączeniu przekazujemy umowę o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
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