
Urząd Miejski w Złoczewie <rolnictwo@zloczew.pl> 18.2.2019 09:11

Do lodzkie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. gmina Złoczew  na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt w 2018 r. miała podpisaną umowę z
Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych FUNNY PETS Marta Szturma Czartki 49b

2. gmina Złoczew  na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r. miała podpisaną umowę z
Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych FUNNY PETS Marta Szturma Czartki 49b

3. 14 bezdomnym psom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.

4. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt  wyniosła 16270,08 zł

5. w załączniku udostępnienie treści umowy o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r.

Pozdrawiam

Aldona Wasińska

W dniu 2019-02-06 o 11:59, Urząd Miejski w Złoczewie pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:Tue, 5 Feb 2019 17:51:42 +0100 (CET)
Nadawca:lodzkie@obrona-zwierzat.pl

Adresat:lz@obrona-zwierzat.pl

Jędrzejów, 05.02.2019 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 lodzkie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 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 2018 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 2018 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2018 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 2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

--
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