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Stowa rzyszenie O b ro n a Zw ierząt

ul. 11ListopadaŻ9

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.0l.Ż016 r. przesyłam
następujące informacj e:

l. Zkim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) ldzielała doruźnych zlecen vłyłapywanta l
odławiania bezdomnych zw ier ząt?

Gmina ostrówek w 2015 roku zawarła umowę ze Stowarzyszeniem PrzyjacióŁ Zwierząt ,,Azy|'',
zsiedzibąw Białej Podlaskiej, ul. olszowa 4, której przedmiotem było m. in. odławianie bezdomnych
rw i er ząt z ter enu gm iny.

Ż. Zkim (imię, nazwisko lub naz;rya, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko |ub nazwa, adres) udzielńa doraźnych z|eceń zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?

W celu zapewnienia opieki bezdomnym rwierzętom Gmina ostrówek w 2015 roku zawarła
umowę ze Stowar4yszeniem Przyjaciół Zwierąt ,,AZyl", z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. olszowa 4.

3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy
w 201 5 r.? (nie licząc zwierzą| którymi zajęto się w latach poprzednich)

W okresie 01.01.2015 r. - 31.IŻ.20l5 r. gmina ostrówek przekazała do schroniska 1 bezdomne
zwierzę - psa. Łącznie w schronisku w 2015 roku przebyrvały 3 psy, którym schronisko zapewnia
opiekę na kosź gminy (2 psy zostĘ odłowione w latach ubiegĘch).

4. Jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadaniaprzewidzianego ustawa o ochronie rwierząt
(wyłapywanie / odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Zgodnie z ustawą zdnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2001 Nr
1I2 poz. 1198) art' 23g pkt 2, informacja publiczna raz udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej nie podlega ponownemu udostępnieniu. W rwiązku z powyższym, informuję, iŻ wysokośó
k'wot przeznaczonych przez Gminę na opiekę nad rwierzętami bezdomnymi jest określona w budżecie
gminy, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy: www.ostrowek.pl.



5. Udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki
bezdomnym rwieruętom w 20i5 roku.

Załączniknr 1.

Zpoważaniem
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Sporządziła: Marta J anczara



Urząd Gminy Ostrowek
Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, tel./fax 81 856 20 02

e-mail: sekretariat@ostrowek.pl, www.ostrowek.pl

Ostrówek - Kolonia, 31.03.2016 r.

OA. 1431.20.2016.MJ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.03.2016 r.

informuję, że koszt realizacji przez gminę Ostrówek całego zadania przewidzianego ustawą

o ochronie zwierząt (odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie) w 2015 roku

wyniósł 5.335,60 zł.

Z poważaniem

GMIN i
\

mgr Bedfa Wójcik

Sporządziła: Marta Janczara
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