
Alicja KURYLAK <akurylak@rymanow.pl> 6.2.2019 11:26

Fw: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Do podkarpackie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Burmistrz <wfarbaniec@rymanow.pl> •
Grzegorz WOŁCZAŃSKI <gwolczanski@rymanow.pl>  

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji publicznej,
poniżej przedstawiam żądane dane dotyczące GMINY RYMANÓW:

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?

Ad. 1.:
Gabinet Weterynaryjny
Karol KUSAL,
ul Piłsudskiego 48, 38-600 LESKO

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?

Ad. 2.:
Gabinet Weterynaryjny
Karol KUSAL,
ul Piłsudskiego 48, 38-600 LESKO

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)

Ad. 3.:
27 szt. zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt gminy,
w tym 13 szt. psów 14 kotów
psów przekazano do schroniska w Lesku przy ul. Sanowej,

4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Poczta home_pl _ Fw_ Fwd_ Fwd_ Wniosek o udostę... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.0-24.2019073...

1 z 3 2019-08-05 17:06



Ad. 4.:
20.609,93 zł  psy i koty, w tym
wyłapywanie, udzielenie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, oddanie do
schroniska, adopcja;
1.010,00 zł koty wolnożyjące sterylizacja;
   537,87 zł koty dokarmianie.
----------------------------------------
RAZEM: 22.157,17 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami)
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r.

Ad. 5.:
W załączeniu treść UMOWY z 2018 r.

Przesłano pocztą elektroniczną na adres
podkarpackie@obrona-zwierzat.pl :

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

Z poważaniem
Alicja KURYLAK – Urząd Gminy Rymanów

tel. +48 13 43 55 006 wew. 207, mail: akurylak@rymanow.pl

GMINA RYMANÓW z siedzibą w U.G. RYMANÓW
38-480 RYMANÓW, ul. Mitkowskiego Nr 14 A
NIP:684-237-73-52; REGON: 370440590
tel. +48 13 43 55 006, fax.+48 13 43 55 765
http://rymanow.bip.org.pl; www.rymanow.pl;
mail: gmina@rymanow.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może
zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej
adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą
elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści
z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Gminy w Rymanowie.

From: Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów
Sent: Wednesday, February 6, 2019 7:42 AM
To: akurylak >> Alicja Kurylak
Subject: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
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