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odpowiedź na wniosek - Gmina Kijewo Królewskie
Do SOZ kujawskie@serwer1327455.home.pl <kujawskie@obrona-zwierzat.pl>  

Kijewo Królewskie, 23.03.2021 r.
RSO.1431.10.2021.DB

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany e-mailem oraz za pośrednictwem
e-PUAP, w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2020 r., poz. 2176) informuję:
- w 2019 r. nie udzielano doraźnych zleceń wyłapywania / odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Kijewo Królewskie
- w 2019 r. obowiązywała gminę umowa z Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt z siedzibą w
Chojnicach, ul. Igielska 24
- w 2019 r. żadnego psa ani kota nie oddano do schroniska, miały miejsce zdarzenia drogowe z udziałem
zwierząt (psy), którymi zajął się lekarz weterynarii, natomiast koty były dokarmiane w dwóch zgłoszonych przez
mieszkańców gminy lokalizacjach
- koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 4.490,76 zł.
W załączeniu skan obowiązującej w 2019 r. umowy.

Z up. Wójta Gminy
Dorota Bukowska
sekretarz

Otrzymują:
1. Adresat za pośrednictwem e-PUAP (/SOZ/skrytka) oraz poczty elektronicznej: kujawskie@obrona-
zwierzat.pl
2. a/a

-- 
Dorota Bukowska
sekretarz 

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

tel./fax 56 686-70-56 

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

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

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
   Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
   Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
   e-mailowo  urzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
   z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@jumi2012.pl

Szczegóły na www.bip.kijewo.pl
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