
Monika Czyżewska <m.czyzewska@ceglow.pl> 12.1.2017 12:34

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Z-ca Wójta Dariusz Uchman <d.uchman@ceglow.pl> •

Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman <wojt@ceglow.pl> •

Wojciech Juszczak <w.juszczak@ceglow.pl>  

Dzień dobry,

 

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Cegłów za 2016 r.  

Urząd Gminy w Cegłowie informuje, co następuje:

 
1.       Gmina Cegłów w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt w dniu 5 maja 2015 r. na czas

nieokreślony
podpisała umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy
z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska;

2.       doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z poniżej
zawartymi umowami oraz dożywianie przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w
 Cegłowie;

3.       W 2016 r. udzielono pomocy 4 kociętom przekazanym do adopcji, 18 psom, w tym 14
psów trafiło do adopcji a  4 przekazano do schroniska;

4.       Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt za 2016 r. to 8
010 zł:
- odłowienia 6800,00
- usługa weterynaryjna 190,00
- zabieg sterylizacji i kastracji 600,00
- zakup karmy 420,00
                                                              8 010 zł

5.       W załączeniu umowa z :
1.       lek. wet. Panią Małgorzatą Rogozińską
2.       lek. wet. Panem Janem Rogulskim

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt.

 

Pozdrawiam

 

Monika Czyżewska

insp. ds. ochrony środowiska

Urzędu Gminy Cegłów

 

ul. T. Kościuszki 4

05-319 Cegłów

Pok. nr 5

tel . 25 759 59 32

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list.



 

 

From: Z-ca Wójta Dariusz Uchman [mailto:d.uchman@ceglow.pl]  

Sent: Monday, January 09, 2017 8:20 AM 

To: m.czyzewska@ceglow.pl 

Cc: 

Subject: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Proszę o udzielenie informacji. Do zarejestrowania przez W. Juszczak. Proszę uwzględnić ochronę

danych osobowych przy przygotowaniu odpowiedzi.

 

Pozdrawiam

D Uchman

 

From: UG Cegłów Małgorzata Podobas [m.podobas@ceglow.pl]  

Sent: Monday, January 09, 2017 8:14 AM 

To: 'Z-ca Wójta Dariusz Uchman' <d.uchman@ceglow.pl> 

Subject: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 
 

 

From: mz1@obrona-zwierzat.pl [mz1@obrona-zwierzat.pl] On Behalf Of SOZ

mazowieckie@serwer1327455.home.pl 

Sent: Monday, January 09, 2017 12:56 AM 

To: mz1@obrona-zwierzat.pl 

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Jędrzejów, 09.01.2017 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 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?
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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.)

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

--

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

www.obrona-zwierzat.pl
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http://www.obrona-zwierzat.pl/

