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BRM.1431.28.2020

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 marca 2020

roku niniejszym informuję, iż Gmina podpisała niżej wymienione umowy:

1. Wyłapywanie/ odławianie bezdomnych zwierząt — umowa z Fundacją „Przyjaciele

Braci Mniejszych” z siedzibą w (05-110) Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 107B.

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — umowa z Fundacją „Przyjaciele

Braci Mniejszych”z siedzibą w (05-110) Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 107B.

3. Z terenu gminy Łomianki zostało odłowionych 55 psów, do schroniska przyjęto 22

osobniki, 33 - zostały odebrane przez właścicieli.

4. Koszty realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

w2019 roku wynosiły 202 326,60 zł w tym:
— zakup karmy- 34 162,50 zł,

—  wyłapywanie i opieka nad zwierzętamiw schronisku - 105 312,60 zł,
— usługi weterynaryjne - 37 819,50 zł,

— sterylizacja zwierząt właścicielskich - 14 700,00 zł,

— zakup mikroczipów- 10 332,00 zł.



Załączni

1. Kopia umowy RZP.272.27.2016 z dnia 22.08.2016 r. z Fundacją „Przyjaciele Braci

Mniejszych”,

Kopia umowy WOŚ.6140.3.2018 z dnia 17.12.2018 r. z Agatą Jechowską,

Kopia umowy WOŚ.6140.7.2018 z dnia 18.12.2018 r. z Anną Pomianowską,

Kopia umowy WOŚ.6140.8.2018 z dnia 18.12.2018 r. z Katarzyną Zych,

Kopia umowy WOŚ.6140.4.2018 z dnia 14.12.2018 r. z Niną Nawrot-Frymus,

Kopia umowy WOŚ.6140.5.2018 z dnia 18.12.2018 r. z Ewą Jaworską-Kolebska,

Kopia umowy WOŚ.6140.6.2018 z dnia 18.12.2018 r. z Elżbietą Zaleską-Książek,

Kopia umowy WOŚ.6140.1.2019z dnia 28.06.2019 r.z Żoliborską Kliniką Weterynaryjną.

MisaMałgorzata Żebrowska-Piotrak

sony

Jednocześnie informuję, że jeżeli zamierza Pan/Pani wykorzystać uzyskaną informację w celu jej

ponownego wykorzystania w rozumieniu ar. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.

o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U.2019 poz. 1446 ze zm.), „art. 2.

ust. 2 Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami",

informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwomy

publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona”, należy zwrócić się do Organu

udostępniającego niniejszą informację, celem ustalenia warunków jej ponownego wykorzystania.


