
Agnieszka Zawisza <gk@ugmilkowice.net> 24.11.2017 07:56

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

Witam,

w 2016 roku zapewniono opiekę 10 kotom i i 27 psom.

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 2017-11-13 o 17:34, SOZ dolnoslaskie@serwer1327455.home.pl pisze:

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, odłowione bezdomne zwierzęta winny trafiać do schronisk.
Z tego zapisu ustawy wynikało doprecyzowanie pytania 3 wniosku.  Jeśli  jednak Gmina Miłkowice nie
kieruje wszystkich swoich zwierząt bezdomnych do schroniska, a w realizacji zadania własnego posiłkuje
się działaniami organizacji społecznej, nieprowadzącej schroniska, wówczas proszę o podanie całkowitej
liczby zwierząt (z podziałem na psy i koty), nad którymi gmina roztoczyła opiekę, bez względu na podmiot,
któremu je przekazywała.

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 2 listopada 2017 o 07:49 Agnieszka Zawisza <gk@ugmilkowice.net> napisał(a):

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.

Poczta home_pl _ Re_ wniosek o udostępnienie informacji publicznej -... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.2-28.20170606.111912/print.htm...

1 z 4 2017-11-25 16:49


	Button1: 
	Button2: 


