
Chorkówka, 17.03.2020 r. 

Urząd Gminy Chorkówka 

38-458 Chorkówka 175 

WOSO.1431.9.2020 

        

Pani Agnieszka Lechowicz 

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt 

podkarpackie@obrona-zwierzat.pl 

 

 

 

dot. udostępnienia informacji publicznej – wniosek z 4 marca 2020 r.  

 

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

podstawie art. 10  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) informuję: 

 

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?  

Z Panem Karolem Kusalem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Gabinet Weterynaryjny 

Karol Kusal”, z siedzibą w Lesku, ul. Piłsudskiego 48, 36-600 Lesko. 

 

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?  

1. Z Panem Karolem Kusalem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Gabinet Weterynaryjny 

Karol Kusal”, z siedzibą w Lesku, ul. Piłsudskiego 48, 36-600 Lesko. 

2. Z Panem Marcinem Urzędowskim, zam. Potok 242A, 38-404 Krosno, prowadzącym działalność 

gospodarczą pn.: Marcin Urzędowski Przychodnia Weterynaryjna „Pirania”, Potok 242A, 38-404 

Krosno.  

  

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).  

Łącznie: 

14 psów 

7 kotów 

Oddanych do Schroniska: 

5 psów, 2 koty 

Zwierzęta z wypadków drogowych: 

3 psy (2 poddane eutanazji , 1 trafił do schroniska) 

4 koty (eutanazja) 

3 psy – wróciły do właścicieli 

4 psy, 1 kot – oddane do adopcji 
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4. Jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?  

Koszt realizacji zadania w 2019 r. – 28.627,34 zł 

5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) 

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.  

W załączeniu skan umów.  

 

 

 

Z poważaniem 

Wioletta Klimek 

Sekretarz Gminy Chorkówka 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  + załączniki 

2. UG/WOSO – aa. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

sporządzona zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Gmina 

Chorkówka (zwana dalej: „Administratorem”) reprezentowana przez Wójta.  Kontakt do Administratora: Chorkówka 

175, tel. (0-13) 4386930, e-mail: wojt@chorkowka.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@chorkowka.pl, tel. 

13 4386937.  

Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku 

nałożonego na Administratora powyższymi przepisami.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do spełnienia powyższego celu (przesłania odpowiedzi). 

W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej podanie danych jest obowiązkowe, w tym przypadku 

niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany 

kategoria archiwalną BE5 – 5 lat od zakończenia sprawy. 

Administrator nie przekazuje danych innym odbiorcom. Dane nie są również przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu 

do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – 

w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych 

dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodne 

z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych. 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.  
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