
Artur Krupiński <akrupinski@gmina.rejowiec.pl> 13.3.2020 08:53

Re: Fwd: wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl  

*Rejowiec, dnia 13 marca 2020 r.*
*W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przesyłamy odpowiedzi na pytania - zgodnie z ich kolejnością.
*
*
*
*1.* z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w
2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała
doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

ODP.: Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach s.c.
Dworakowski Zygmunt, 12-230 Biała Piska, Radysy 13

*2.* z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w
2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała
doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

ODP.: Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach s.c.
Dworakowski Zygmunt, 12-230 Biała Piska, Radysy 13

*3.* ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono
opiekę na koszt gminy w 2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto
się w latach poprzednich)

ODP.: 13 psom

*4.* jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

ODP.: 17550 zł

*5.* ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z
załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.

ODP.: Skan w załączeniu

Artur Krupiński
UM w Rejowcu

W dniu 2020-03-04 o 14:18, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
>
>
>
>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Return-Path: <ll2@obrona-zwierzat.pl>
Received: from cloudserver131316.home.pl (188.128.208.252) (HELO
cloudserver131316.home.pl) by rejowiec.home.pl (188.128.146.124) with
SMTP (IdeaSmtpServer 0.83.341) id e5d608abe9875988; Wed, 4 Mar 2020
14:15:41 +0100
X-BeenThere: ll2@obrona-zwierzat.pl
Return-Path: <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Received: from v96.ox.home.net.pl (62.129.245.226) (HELO ox-ap16) by
serwer1327455.home.pl (188.128.208.252) with SMTP (IdeaSmtpServer
0.83.341) id 9ed7c356a5504cb1; Wed, 4 Mar 2020 14:15:40 +0100
Date: Wed, 4 Mar 2020 14:15:40 +0100 (CET)
From: lubelskie@obrona-zwierzat.pl  <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
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