
Ewa Antczak - UG Grodziec 20.01.2016, 09:12

Do wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl  

Grodziec, 20.01.2016 r.

Odpowiadając na złożony w dniu 13 stycznia 2016 r. – za pośrednictwem poczty elektronicznej –
wniosek  o  udostępnienie   informacji  publicznej  nt.   sposobu   i   skutków  wykonywania   zadania
“opieka  nad  bezdomnymi  zwierzętami  i  ich  wyłapywanie”,  informuję,  odpowiadając kolejno  na
postawione pytania:

1. Firma Usługowa “Herkules” ‐ Zbigniew Szczechowicz, 95‐100 Zgierz, Słowik, ul. Gdańska 107

2.  Schronisko  Dla  Bezdomnych  Zwierząt  Domowych  “Przyjaciel”  Zbigniew  Moraczewski,  Kotliska
13, 99‐300 Kutno

3. psy: 7
    koty: 1

4. Koszt całego  zadania  w 2015 r.: 16 384,61 zł (słownie: szesnaście tysięcy  trzysta  osiemdziesiąt
cztery złote 61/100)

5. Odpowiednio załączniki:
      1: Umowa RG.2151.35.2014 – “Przyjaciel”.pdf
      2: Umowa RG.2151.36.2014 – Herkules.pdf
      3: Zał. nr 1 do RG.2151.35.2014.pdf

Z poważaniem,
Ewa Antczak
Referent

_________________________

Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62‐580 Grodziec
tel. 63 248 55 00
mail: ug@grodziec.pl

From: Urząd Gminy Grodziec
Sent: Wednesday, January 20, 2016 8:34 AM
To: ewa.antczak@grodziec.pl
Subject: FW: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
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From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt (WP) [mailto:wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, January 13, 2016 10:36 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.01.2016 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2015 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2015 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstawa prawna naszej prośby:
ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

---
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

KRS: 0000292939
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Ten e-mail został wysłany z komputera wolnego od wirusów chronionego przez Avast.
www.avast.com

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 12866
(20160114) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET NOD32 An virus, wersja bazy sygnatur wirusów 12896 (20160120)
__________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 An virus.

h p://www.eset.pl lub h p://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET NOD32 An virus, wersja bazy sygnatur wirusów 12896 (20160120)
__________

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 An virus.

h p://www.eset.pl lub h p://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirus�w 12896 (20160120)
__________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Umowa RG.2151.35.2014 - ''Przyjaciel''.pdf (428 KB)
Umowa RG.2151.36.2014 - Herkules.pdf (407 KB)
Zał. nr 1 do RG.2151.35.2014.pdf (320 KB)
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