
UMiG Ćmielów <urzad@cmielow.pl> 24.1.2018 10:11

RE: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień Dobry!
W odpowiedzi na maila na podstawie ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z
2014r.poz.782) w odpowiedzi na wasz wniosek z dnia 15.01.2018r. dotyczący sprawowania przez Gminę Ćmielów
opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1.W 2017r . w Gminie Ćmielów w miarę potrzeb podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta jest Zakład Usług
Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Stefana Żeromskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina nie ma
podpisanej umowy z powyższym zakładem .
2.Podmioty sprawujące opiekę w 2017r. nad zwierzętami odłowionymi to: Schronisko Janik w Kunowie, zwierzęta
powypadkowe -Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie ul. Kolejowa 43, opieka
weterynaryjna sprawowana jest przez Pana Dariusza Stawiarskiego Gabinet DARWET.
3.W Gminie Ćmielów w okresie 2017 r. zapewniono opiekę na koszt gminy w ilości 5 psów.
4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2017r wynosił 34 498,24 zł zł.
5.Gmina ma podpisana umowę na przyjęcie bezdomnych zwierząt z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów ,, Janik
„ Sp. z o.o. ul. Borowska 1,27-415 3. Nie posiadamy stałej umowy na wyłapywanie zwierząt z żadnym podmiotem.
Wyłapywanie zwierząt jest prowadzone w miarę potrzeb przez Zakład Usług Miejskich , Stefana Żeromskiego 11,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Posiadamy podpisaną umowę z Lekarzem Weterynarii .

-----Original Message-----
From: sw@obrona-zwierzat.pl [sw@obrona-zwierzat.pl] On Behalf Of swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl
Sent: Monday, January 15, 2018 2:41 PM
To: sw@obrona-zwierzat.pl
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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 adres swietokrzyskie@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.
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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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