
RE: Wniosek o udzielenie informacji publicznej -- monit
 

Do  mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  
Wiktor Rawa UG Sypniewo 20.9.2017 13:35

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy w Sypniewie informuję ,

że

w 2016r. gmina bez zawierania umów udzieliła doraźnych zleceń na odłowienie i zapewnienie

opieki bezdomnym zwierzętom w ilości 4szt. psów -  Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Canis”

Kruszewo 34/35, 07-440 Goworowo.

Koszt z tego tytułu poniesiony przez gminę wyniósł 8590zł. 

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                    Wiktor Rawa – inspektor Urzędu

Gminy

 

 

From: UG Sypniewo [mailto:gmina@sypniewo.pl] 

Sent: Wednesday, September 20, 2017 8:58 AM

To: wiktor.rawa@sypniewo.pl

Subject: Fwd: Wniosek o udzielenie informacji publicznej -- monit

 

 

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Wniosek o udzielenie informacji publicznej -- monit
Data:Tue, 19 Sep 2017 14:43:21 +0200 (CEST)

Nadawca:SOZ mazowieckie@serwer1327455.home.pl <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:mz_m1@obrona-zwierzat.pl

Jędrzejów, 19.09.2017 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w poniżej

cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 09.01.2017 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później

jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do

informacji publicznej).

Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.

Ponadto przypominam, że na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

odmowa udostępnienia informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji, o ile organ nie chce narazić
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się na zarzut bezczynności.

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
--

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

www.obrona-zwierzat.pl

--------------------------

Treść wniosku z dnia 09.01.2017:

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 mazowieckie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 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 2016 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 2016 r.?

(nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2016 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 2016 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.)
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