
Anna Kalicka <anna.kalicka@wegrow.com.pl> 16.8.2018 11:28

Re: Fw: Fwd: Fwd: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - monit
Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( otrzymanego drogą elektroniczną w dniu
09.08.2018 r. ) informuję, że:

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?

1. 

odpowiedź:

Miasto Węgrów w 2017 roku miało podpisaną umowę ze Schroniskiem dla  Zwierząt Happy Dog,  Marian Drewnik ,
Nowa Kępa 28, 08-460 Sobolew. Do schroniska nie zostało oddane żadne zwierzę.

Bezdomne zwierzęta były przetrzymywane w MIKO-WET Gabinet Weterynaryjny, ul. Piwna 44, 07-100 Węgrów do
czasu znalezienia dla nich nowych właścicieli.

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?

2. 

Odpowiedź jw.

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)

3. 

odpowiedź:

W 2017 roku zapewniono opiekę 52 psom oraz 38 kotom. Zwierzęta oddano do adopcji.

jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

4. 

odpowiedź:

Koszt realizacji zdania wyniósł 56400,00 zł

ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2017 r.

5. 

odpowiedź:

W załączeniu skan ww umów

Jednocześnie informuję, że Miasto Węgrów nie otrzymało ww wniosku we wskazywanym terminie 15.01.2018 r. W
związku z powyższym Państwa wniosek z dnia 09.08.2018 r. jest traktowany nie jako ponaglenie, tylko jako
złożony po raz pierwszy do adresata.

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113

Dnia 14 sierpnia 2018 o 14:32 Agnieszka Łazarska <agnieszka.lazarska@wegrow.com.pl> napisał(a):

__________
Z poważaniem
Agnieszka Łazarska
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
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