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Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-
Gmina Słubice
Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 06.02.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt uprzejmie informuję:
1) W roku 2018 gmina Słubice zawarła umowę z SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku.
2) W 2018 r. gmina Słubice udzielała zleceń zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami SUEZ Płocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku jak również Urzędowemu Lekarzowi Weterynarii świadczącemu usługi
na terenie gminy Słubice w zakresie badań i pomocy weterynaryjnej.
3) W 2018 r. zapewniono opiekę na koszt gminy dla ośmiu psów. Trzy z nich znalazły schronienie w domach
mieszkańców na terenie gminy Słubice. Przed tym przeprowadzono niezbędne badania i zabiegi weterynaryjne.
Pięć pozostałych zostało oddanych do schroniska.
4) Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 1637 zł.
5) Skany umowy przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem
Kinga Maślanka
Podinspektor w Urzędzie Gminy Słubice

W dniu 2019-02-05 o 19:53, mazowieckie@obrona-zwierzat.pl pisze:

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 mazowieckie@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

umowa Słubice 2018.pdf (11 MB)
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