
Agnieszka Zawisza <gk@ugmilkowice.net> 2.11.2017 07:49

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

Szanowna Pani,

jak Pani zauważyła w swoim e-mailu prosi Pani o wskazanie ilości zwierząt z rozbiciem na psy i koty, którym
zapewniono opiekę. Nie pyta się Pani o ilość zwierząt przekazanych do schroniska.  Opiekę zapewniał
weterynarz,  który miał odpisaną umowę z gminą w 2016r. Przy współpracy z Fundacją Podaj Łapę zwierzęta
po zapewnieniu opieki weterynaryjnej, w przypadku zwierzęcia w ciężkim stanie (po wypadku drogowym) po
odpowiednim leczeniu - trafiły do adopcji. Następnie zwierzęta, którym fundacja nie znalazła domu trafiały do
schroniska. W 2016 roku przekazane do schroniska zostały trzy psy, w tym jeden trafił do adopcji, jeden
przebywa w nim nadal, jeden został odebrany przez właściciela. Żaden kot nie został przekazany do
schroniska.

Organ nie odmówił Pani udzielenia odpowiedzi, zaznaczył tylko że wymaga na jej przygotowanie czasu.

Skoro Pani zapytanie dotyczyło cytuję: "wskazanie liczby zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2016 r., z
rozbiciem na psy i koty", to pytanie to zostało potraktowane dosłownie, tj. opiekę dotyczącą wszystkich
zwierząt, jakie gmina przekazała do przychodni weterynaryjnej i schroniska. Jeżeli w poniższym e-mailu
doprecyzowuje Pani swoje pytanie to odpowiedź na nie znajduje się powyżej. Jeżeli oczekuje Pani całkowitej
ilość zwierząt, którymi gmina się zaopiekowała z rozbiciem na psy i koty to proszę o taką informację.

Pozdrawiam,
Agnieszka Zawisza
inspektor ds. mienia i zasobów komunalnych
Urząd Gminy Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel.(76)887-12-12 w. 15

W dniu 2017-10-30 o 15:00, SOZ dolnoslaskie@serwer1327455.home.pl pisze:

Szanowna Pani,

Uprzejmie wskazuję,  że art.  11 ust.  3 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o ochronie zwierząt  nakazuje,  aby
odławiane bezdomne zwierzęta trafiały do schronisk.  Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia  schronisk  dla  zwierząt,  podmiot  prowadzący  schronisko  prowadzi  wykaz  zwierząt
przebywających w  schronisku i  wykaz ten obowiązkowo  ma  zawierać  opis  zwierzęcia,  w  tym jego
gatunek.

Racjonalny  ustawodawca  wychodzi  z  założenia,  że  gmina,  jako  podmiot  dysponujący  publicznymi
pieniędzmi, wie dokładnie na co te pieniądze wydaje. Tym samym gmina winna posiadać wiedzę,  jakie
zwierzęta trafiły na jej koszt  do schroniska.  Informacja tak nie nosi więc waloru przetworzonej,  gdyż
stanowi  wypełnienie  podstawowych obowiązków  gminy,  dotyczących transparentności  w  wydawaniu
publicznych pieniędzy.

W związku z tym ponawiam prośbę o uściślenie odpowiedzi zgodnie z pkt 3 wniosku, tj. wskazanie liczby
zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2016 r., z rozbiciem na psy i koty. W przeciwnym wypadku organ
obowiązany jest wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

----

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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