
Urząd Gminy Korczew <korczew@vp.pl> 14.5.2020 09:08

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

Witam,

psy trafiły do fundacji "Grupa Ratuj".

Pozdrawiam

W dniu 2020-05-14 01:37:16 użytkownik mazowieckie@obrona-zwierzat.pl napisał:

Zgodnie z pkt. 2 wniosku uprzejmie proszę o wskazanie fundacji, która zapewniła opiekę 2 psom.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

13 maja 2020 14:34 Urząd Gminy Korczew <korczew@vp.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Korczew informuje, iż:

Ad.1 i 2 Gmina Korczew w 2019 r. miała podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt oraz 
zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, Biała Piska.
Ad. 3. w 2019 r. odłowiono i umieszczono w schronisku jednego psa. Dwa psy umieszczono w fundacji we 
Wrocławiu.
Ad. 4. W 2019 r. na odławianie i umieszczanie w Schronisku oraz opiekę weterynaryjną wydano 1400,00 
zł, dożywianie kosztowało ok. 160,00 zł, opieka i zabiegi weterynaryjne 1 505,51 zł, Koszt transportu psów 
do fundacji we Wrocławiu 1162,84 zł.
Ad. 5. w załączeniu kopia umowy z 2019 r.

Z Poważaniem
Piotr Kościesza
UG Korczew
tel. 25 631 20 78

--
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Korczew reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. ks. S. Brzóski 20a, 08-108 Korczew,
tel.: 25 631-20-22. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie http://korczew.pl w zakładce Ochrona danych
osobowych.

-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
KRS: 0000292939
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092
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