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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29

28 – 300 Jędrzejów

Odpowiedź

na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany e-mailem dnia  04.03.2020 r.
 ( otrzymany 04.03.2020 r.) informuję co następuje:

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 zapewnienia opieki bezdomnym 
    zwierzętom?

   - Gmina miejska Dynów w roku 2019 zlecała na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2019 r. z
     terminem realizacji do dnia 31.12.2019 r. wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt firmie
     Usługi Techniczno-Weterynaryjne  „ ARKA-vet ” Agnieszka Narożnowska  ul. Sybiraków 34/1 , 37 –
    700 Przemyśl

 2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu
      (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udziela doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym
      zwierzętom?
      - Gmina miejska Dynów w roku 2019 zlecała na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2019 r. z
      terminem realizacji do dnia 31.12.2019 r. wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt firmie
      Usługi Techniczno-Weterynaryjne  „ ARKA-vet ” Agnieszka Narożnowska  ul. Sybiraków 34/1,
     37–00 Przemyśl    
   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 roku 2019 Gmina Miejska Dynów na swój koszt zapewniła opiekę dla 4 sztuk zwierząt:
         - 4 sztuki- psy ,  6 sztuk kotków
    4. Jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
        (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
        - koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
         (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w roku 2019 r.
         wyniósł  - 9.780,97 złotych.

Sporządził

Inż. Jan Gładysz

Proszę o potwierdzenie otrzymania  ww. informacji.

Z poważaniem
Wojciech Barański
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów
e-mail: sekretarz@dynow.pl
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