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Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2021 r. Urząd
Gminy informuję, iż w roku 2020 podpisane zostały dwie umowy na odławianie bezdomnych
psów oraz zapewnienia im opieki w schroniskach. Umowy zostały podpisane ze schroniskami:
Azyl z Białej Podlaskiej oraz Baros z Suchedniowa (dokładne adresy podane są w skanach
umów załączonych do pisma). W roku 2020 Gmina Włodawa zapewniła opiekę 11 psom.
Koszty realizacji Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Włodawa w 2020 r. wyniosły 20476,02 zł.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

--
Pozdrawiam
Radosław Cenkała

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Włodawa
al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
tel/fax. (82) 572 12 34
tel. kom. +48 509 683 361
e-mail: gczk@gmina-wlodawa.pl

Niniejsza korespondencja (wraz z załącznikami) przeznaczona jest wyłącznie dla
osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o
zawarte
w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy poprzez
wysłanie odpowiedzi i usunięcie tego materiału z komputera.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa, adres e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: rodo@gmina-wlodawa.pl. Dane osobowe
przetwarzane
są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz w celu, dla którego
zostały nam
udostępnione. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz
wniesienia
skargi do organu nadzorczego.Szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych
osobowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Włodawa oraz na stronie:
www.gmina-wlodawa.pl
w zakładce klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa.
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