
Urząd Miejski w Nowogrodzie <umnowogrod@wp.pl> 23.3.2020 14:34

Odp: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do podlaskie@obrona-zwierzat.pl <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>  

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:
1. W 2019 r. Gmina Nowogród miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt  "Sonieczkowo" Marta
Chmielewska, 16-300 Augustów, Żarnowo Pierwsze 9A
2. W 2019 r. Gmina Nowogród miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt  "Sonieczkowo" Marta
Chmielewska, 16-300 Augustów, Żarnowo Pierwsze 9A
3. Na koniec 2019 r. w schronisku przebywało 35 piesków.
4. Całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł- 59914,40 zł
5. w załączeniu.
Z wyrazami szacunku, Katarzyna Lipińska

----------------------------------------------
Urząd Miejski w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
tel.(86)217-55-28
fax.(86)217-55-20

„Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
dostępna jest w BIP Gminy Nowogród pod adresem: http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl
/ochrona_danych_osobowych/”

Dnia 4 marca 2020 14:49 podlaskie@obrona-zwierzat.pl <podlaskie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a):

Jędrzejów, 04.03.2020 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres podlaskie@obrona-zwierzat.pl (uwaga: adres bez polskich
znaków diakrytycznych) krótkiej informacji:

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?

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?

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)

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

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

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
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