
Urząd Miejski w Modliborzycach <sekretariat@modliborzyce.pl> 8.5.2020 10:53

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - monit
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>  

Dzień dobry,

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.03.2020 r.  w załączeniu przesyłam odpowiedzi w
zakresie złożonych pytań.

Informacje dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Modliborzyce

Ad. 1 Gmina Modliborzyce w 2019 roku miała zawartą umowę dotyczącą wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna 129,
25-900 Kielce.

Ad. 2 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w 2019 roku Gmina Modliborzyce realizowała poprzez zawarcie umowy
dotyczącej wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce. Opieka weterynaryjna jest realizowane przez
Gabinet Weterynaryjny 4 Łapy ul. Dębowa 49, 23-300 Janów Lubelski.

Ad.3 W 2019 roku na koszt Gminy zapewniono opiekę w schronisku trzem psom, wysterylizowano jedenaście kotek oraz
siedem suczek przeznaczonych do adopcji.

Ad. 4 W 2019 roku koszt realizacji zadania związanego z ochroną bezdomnych zwierząt w gminie Modliborzyce wyniósł
11807,10 zł.

Ad. 5 Dołączam umowę dotyczącą zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 roku.

Ze względu na sytuację związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa prosimy o niekierowanie sprawy przeciwko
Urzędowi w związku z nieterminowym udzieleniem odpowiedzi. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Z poważaniem,

Marzena Dolecka-Jocek

Sekretarz Gminy

W dniu 07.05.2020 o 00:58, lubelskie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Jędrzejów, 07.05.2020 r.

Uprzejmie wskazuję,  że Państwa Gmina do dnia dzisiejszego nie udostępniła informacji publicznej, wnioskowanej w
dniu 04.03.2020 r.

Ponieważ wnioskodawca dysponuje potwierdzeniem doręczenia wniosku (poniżej), rozważy możliwość złożenia skargi
na bezczynność organu Państwa Gminy.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

4 marca 2020 15:13 Urząd Miejski w Modliborzycach < sekretariat@modliborzyce.pl> napisał(a):

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@modliborzyce.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na
komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.
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