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FW: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Joanna Jędrzejewska <jjedrzejewska@kotun.pl>  

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam stosowne informacje (w kolejności zadanych pytań).

1. Pani Marzena Golańska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska z siedzibą w miejscowości Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki.
2. Opieka: Pani Marzena Golańska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska z siedzibą w miejscowości Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300
Mińsk Mazowiecki.
3. Koty: 0; Psy: 10
4. 19 022,85zł. całe zadanie łącznie z usługami VET
5. W załączeniu przesyłam skan umowy z załącznikiem.

Z wyrazami szacunku - Maciej Pieczara

Urząd Gminy w Kotuniu

FROM: mz1@obrona-zwierzat.pl  [mailto:mz1@obrona-zwierzat.pl] ON BEHALF OF mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
SENT: Tuesday, February 5, 2019 7:52 PM
TO: mz1@obrona-zwierzat.pl
SUBJECT: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

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

skan_umowy_kotun.pdf (2 MB)
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