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Dzień dobry,

1. Gmina  udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt oraz doraźnych zleceń zapewniania
opieki bezdomnym zwierzętom schronisku „BAROS” – Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezów 76 d, wpisaną do
ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2099/2003 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, NIP
663-115-05-16, REGON 292776642, schronisko nr wet. 26103401 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
3. Gmina zapewniła opiekę 27 zwierzętom w tym 4 kotom.
4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2017 roku to 7000
zł.
5. W załączeni przesyłam treści umów o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.
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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem dział

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 

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko 

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie liczą

4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/o

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezd

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 

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
--
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

1 z 2 2018-03-13 01:00


	Button1: 
	Button2: 


