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Piszczac 13.01.2017 r

Odpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej

Ad.1 Gmina Piszczac w 2016 roku miała zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „ AZYL” z
siedzibą w Białej Podlaskiej .Gmina Piszczac udzielała doraźnych zleceń w sprawie wyłapywania bezdomnych
psów Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach nr.13 12-230 Biała Piska w którym wyłapane psy
mają zapewniony pobyt . Ad.2. Gmina Piszczac w 2016 roku miała zawarte porozumienie z Panem Góździem
Krzysztofem zam.Połoski Stare nr.12/2 21-530 Piszczac w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom,oraz umowę ze schroniskiem. Ad.3. Gmina Piszczac przekazała w 2016 roku osiem wyłapanych
psów schronisku w Radysach ponadto pośredniczyła w przekazywaniu złapanych dwóch bezpańskich trzech
psów i czterech kotów którym zapewniono karmę. Ad.4.Koszt całego zadania przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt w 2016 roku wyniósł           13 204,50 zł.

uchwała zwierzeta-2015.doc (40 KB)
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Szanowni Panie,

w poprzednim mailu znajdował się załącznik w word. Jeżeli nie dotarł widocznie ustawienia serwera poczty
uznały go za "treść niepożądaną" i załącznik został usunięty. Przesyłam ponownie w formie spakowanej i
dodatkowo wklejam w treści maila.W uzupełnieniu odpowiedzi informuję : zostało przekazane dziesięć psów
osiem do Schroniska w Radysach a dwa osobom fizycznym z terenu Gminy Piszczac.Ponadto przekazano
cztery bezpańskie młode koty osobom fizycznym przy przekazaniu została zakupiona karma  na koszt Gminy.

Uchwała Nr xvii/94/2016
Rady Gminy Piszczac

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Piszczac na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 856, z późn. zm.) - Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Piszczac na rok 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piszczac.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Panasiuk
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