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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2017 roku, uprzejme informuję:

Ad. li Ad.2

W 2016 roku zapewnienie opieki, w tym usługi lekarsko-weterynaryjne, bezdomnym zwierzętom

z terenu Gminy Tuszów Narodowy realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą

Tuszów Narodowy, na mocy której bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129

(Umowa nr zawarta w dniu l lutego 2016r.)

Ad. 3

W 2016 roku odłowiony został jeden wałęsający się pies w m. Jaślany został dokarmiony i

adoptowany przez rodzinę w Jaślanach. Wyłapanie psa wykonał Zakład Utylizacji Odpadów

Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu na zlecenie Gminy Tuszów Narodowy za kwotę 246,00 zł.

Dokarmiano również koty wolnożyjące. Jednego kota adoptowała rodzina z Tuszowa Narodowego.

Ad. 4

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2016 roku to kwota

1989,58 zł

Ad.5

Zadania zleceniobiorcy wynikające z umowy z dnia l lutego 2016 roku :

Wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tuszów Narodowy do schroniska

dla bezdomnych zwierząt w Strzelcach. Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt

z terenu Gminy Tuszów Narodowy w sytuacji, gdy bezdomne zwierzę stwarza zagrożenie życiu ludzi lub

innych zwierząt tj. w myśl ustawy o ochronie zwierząt art. llust. 3, oraz w sytuacji braku miejsca w

schronisku w Strzelcach.

b. usługi lekarsko-weterynaryjne
c. wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych
urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
Wykonawca, w momencie wyłapania zwierzęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z
utrzymywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu nie może dochodzić żadnych
roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z umowy.

d. po wyłapaniu zwierząt Wykonawca sporządza protokół wyłapania zwierzęcia.
protokół zawiera następujące informacje: ilość wyłapanych zwierząt, miejsce ich wyłapania, dzień
wyłapania, oraz dzień przekazania do schroniska.

Otrzymują:
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/niosek o udostępnienie informacji publicznej

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Nadawca: "SOZ podkarpackie@obrona-zwierzat.pl" <podkarpackie@obrona-zwierzat.pl>

Data: 2017-01-09 10:21
Adresat: pk@obrona-zwierzat.pl
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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 przystanie pocztą elektroniczną na adres podkarpackie@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.)

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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Fyvd: wniosek o udostępnienie informacj i publicznej - monit

Temat: Fwd: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - monit
Nadawca: Sekretariat <gmina@tuszownarodowy.pl>
Data: 2017-03-20 08:37
Adresat: ŁĄCZ STEFANIA <grunty@tuszownarodo<wy.pl>
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— Treść przekazanej wiadomości —
Temat:wniosek o udostępnienie informacji publicznej - monit

Data:Sun, 19 Mar 2017 16:33:37 +0100 (CET)
Nadawca:SOZ podkarpackie@obrona-zwierzat.pl <podkarpackie@serwerl327455.home.pl>

Adresatami na@tuszownarodowy.pl

Jędrzejów, 19.03.2017 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. l ustawy o dostępie do informacji
publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji, o
ile organ nie chce narazić się na zarzut bezczynności.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Oryginalna wiadomość

Od: "SOZ podkarpackie(5)obrona-zwierzat.pl" <podkarpackie@Qbr.Qna-zwierzat.pl>
Do: p k @ o b ron a -z w i e rzatjjj
Data: 9 stycznia 2017 o 10:21
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jędrzejów, 09.01.2017 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

I z 2 2017-03-2307:34



Fwd: wniosek o udostępnienie informacji publ icznej - monit

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 podkarpackie@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.)

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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