
Działając w oparciu o art.  10 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Ustawa o dostępie do informacji
publicznej (t.j.  Dz.U.  z 2019 r.  poz.  1429), w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, w
zakresie  wykonywania  zadania  „opieka  na  bezdomnymi zwierzętami i  ich wyłapywanie”, Burmistrz Miasta  i  Gminy
Grabów nad Prosną udziela następujących informacji na zadane pytania:

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?

1. 

Katarzyna Cichosz, kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-500
Ostrzeszów.

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?

2. 

Katarzyna Cichosz, kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-500
Ostrzeszów.

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)?

3. 

W 2019 r. zapewniono opiekę 14 bezdomnym psom.

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

4. 

W 2019r. na realizację zadań wymienionych w pytaniu wydatkowano kwotę 25908,80 zł.

Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 201

5. 

Treści umów podano w załączniku.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca na wskazany adres email.
2. Aa.

Sprawę   prowadzi   Katarzyna   Fabianowska   inspektor   ds.   ochrony   środowiska   i   rolnictwa,   tel.   /62/   732   12   92,   e‐mail:
ochronasrodowiska@grabownadprosna.com.pl

Z poważaniem
Katarzyna Fabianowska

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną
ul. Kolejowa 8
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 62 732 12 92, 603 705 269

[image]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu
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