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Re: Odpowiedź na wniosek - monit
Do lodzkie@obrona-zwierzat.pl  

WITAM

W schronisku przebywają tylko psy. Koty nie są odławiane.

W załączniku - umowa

POZDRAWIAM Joanna Ruszkiewicz

Urząd Miejski w Wolborzu

W dniu 24.04.2019 o 00:10, lodzkie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Uprzejmie proszę o wskazanie liczby zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2018 r., zgodnie z pkt. 3 wniosku, tj. z
podziałem na psy i koty.

Ponadto proszę o przesłanie kompletnej umowy.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

Dnia 18 kwietnia 2019 o 14:52 Joanna Ruszkiewicz <j.ruszkiewicz@wolborz.eu> napisał(a):

WITAM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2019 r.o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) Urząd
Miejski w Wolborzu udziela poniższych informacji:

ad. 1

Wyłapywaniem psów z terenu gminy zajmują się pracownicy gospodarczy Urzędu na zgłoszenie mieszkańców.

Nastawianie klatek w zgłaszanych miejscach.

ad. 2

Gmina Wolbórz od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. miała podpisaną umowę ze schroniskiem prowadzonym
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czyżewskiego
7, w którym jest zapewnione miejsce bezdomnym zwierzętom (w załączniku umowa ).

ad. 3

Ilość zwierząt bezdomnych przekazanych do schroniska w 2018 r. - 53 szt.

Ilość zwierząt bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 31.12.2018 r. - 30 szt.

ad. 4

Gmina Wolbórz wydała na realizację całego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. - 101 594,70 zł.

ad. 5

Umowa w załączniku.

Ponadto informujemy, że "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" z dnia 05.02.2019 r. nie dotarł do Nas
drogą elektroniczną i dlatego informacja nie została udzielona.

POZDRAWIAM Joanna Ruszkiewicz

Urząd Miejski w Wolborzu

-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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