
krzysztof.kalinowski komarowka.home.pl <krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl> 13.5.2020 08:46

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

Witam,
- zakup karmy 500 zł
- pozostałe czynności (w tym opieka weterynaryjna, odłów i umieszczenie w schronisku, martwe zwierzęta) - 12 844,39 zł

Z poważaniem,
Krzysztof Kalinowski

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska
tel. 083 / 35 35 004, fax.: 083 / 35 35 043
www.komorowkapodlaska.pl (http://www.komorowkapodlaska.pl/), e-mail: komarowka@home.pl

11 maja 2020 22:53 lubelskie@obrona-zwierzat.pl  <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>  napisał(a):

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pkt 4 wniosku, tj. wskazanie kosztu rzeczywiście poniesionego (nie
planowanego uchwałą) na realizację zadania gminnego w 2019 r.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

    7 maja 2020 09:20 krzysztof.kalinowski komarowka.home.pl < krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl>
 napisał(a):

    Witam,
    na wstępie chciałbym poinformować, iż wniosek został doręczony na adres poczty e-mail dopiero 7 maja 2020
o godz. 08:17. Może poprzedni został wrzucony do zakładki spam.

    Odpowiadając zaś na pytania:

    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?

    - schronisko dla bezdomnych zwierząt Nowodwór

    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?

    - schronisko dla bezdomnych zwierząt Nowodwór

    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)

    - w załączeniu

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

    - w załączeniu

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