
Artur K. <faza@rejowiec.pl> 22.1.2018 14:55

Re: Fwd: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl  

Rejowiec, dnia 22 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
ochrony nad zwierzętami, poniżej przesyłam odpowiedzi.

Ad1.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów
reprezentowane przezP. Małgorzatę Szumiło

Ad2.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów
reprezentowane przezP. Małgorzatę Szumiło

Ad3.

psy – 18 szt., koty – 2szt.

Ad3

24 425, 20 zł

W załączeniu znajduje się skan umowy

Artur Krupiński

UM w Rejowcu

W dniu 2018-01-15 o 13:10, Sekretariat UM Rejowiec pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Return-Path: <ll2@obrona-zwierzat.pl>
Received: from cloudserver131316.home.pl (188.128.208.252) (HELO
cloudserver131316.home.pl) by rejowiec.home.pl (188.128.146.124) with
SMTP (IdeaSmtpServer 0.82) id f0d99a42c0c86982; Mon, 15 Jan 2018
10:20:14 +0100
X-BeenThere: ll2@obrona-zwierzat.pl
Return-Path: <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Received: from ox-ap10.home.net.pl (79.96.240.210) (HELO ox-ap10) by
serwer1327455.home.pl (188.128.208.252) with SMTP (IdeaSmtpServer
0.82) id 991f72bc9dd67888; Mon, 15 Jan 2018 10:20:13 +0100
Date: Mon, 15 Jan 2018 10:20:12 +0100 (CET)
From: lubelskie@obrona-zwierzat.pl
To: ll2@obrona-zwierzat.pl
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Message-ID: <1818851604.366176.1516008013648@poczta.home.pl>
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Disposition-Notification-To: lubelskie@obrona-zwierzat.pl
X-Priority: 3
Importance: Medium
X-Mailer: Open-Xchange Mailer v7.8.2-Rev34
X-Originating-Client: open-xchange-appsuite
Precedence: list
List-Id: <ll2.obrona-zwierzat.pl>
List-Post: <ll2@obrona-zwierzat.pl>
Sender: ll2@obrona-zwierzat.pl

Jędrzejów, 15.01.2018 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 adreslubelskie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 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 2017 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 2017 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2017 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 2017 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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--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
UM w Rejowcu

umowa2017zwierzeta_opieka.pdf (294 KB)
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