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RE: Odpowiedz na wniosek
Do warminskie@obrona-zwierzat.pl  

Witam.

Odpowiadając na punkt 4 informuję ze kosztem stałym jest schronisko które pobiera od nas ryczałt za odłowienie i
utrzymanie psów 12x 14500zł = 174 000zł.

Jako pierwsi w naszym powiecie wprowadziliśmy dopłatę na kastrację i sterylizację psów i kotów. Dopłacamy do
zabiegów, natomiast do kastracji bezdomnych kotów dopłacamy 100%. Dlatego kwoty ujęte w plan opieki wyczerpujemy
całkowicie.  Na opiekę czyli sterylizację, zakup karmy, czy pomoc medyczną udzielaną zwierzętom uczestniczącym w
wypadkach drogowych przeznaczyliśmy 6000 zł i ta kwotę wydatkowaliśmy w całości.  Ponadto wspiera nas Towarzystwo
Opieki na Zwierzętami z którym współpracujemy i w ramach współpracy pomagamy w sterylizacji kotów.

Na jakim etapie jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ? czy państwo zapewni nam środki na znakowanie zwierząt
oraz prowadzenie pełnej ewidencji. Myślę że to pozwoli ukrócić temat bezpańskich psów. Oddzielną kwestią jest moim
zdaniem zmowa pomiędzy schroniskami, co Pani sądzi o tym.

Pozdrawiam

Robert Karwowski
Inspektor

-----------------------------------------------

Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
tel. +48 87 619 45 00     faks  +48 87 619 45 01

www.elk.gmina.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku
podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi. 

   Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz
ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może
być ono uznane za naruszające prawo.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji  oraz obecności wirusów, proces
przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy
przesłać wersję drukowaną.

Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej
przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

Jednocześnie   informujemy,  że  Urząd  Gminy  Ełk  przetwarza  dane  osobowe,  jako  ich  administrator,  zgodnie  z Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

From: warminskie@obrona-zwierzat.pl <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Sent: Tuesday, March 5, 2019 2:29 PM
To: Robert Karwowski <r.karwowski@elk.gmina.pl>
Subject: Re: Odpowiedz na wniosek

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pkt 4 wniosku, tj. wskazanie kosztu faktycznie poniesionego na realizację
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