
Chorkówka, 19.02.2021 r. 

Urząd Gminy Chorkówka 

38-458 Chorkówka 175 

WOSO.1431.7.2021 

 

Pani Agnieszka Lechowicz   
  

 

dot. udostępnienia informacji publicznej – wniosek z 5 lutego 2021 r.  

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 5 lutego 2021 r., 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) informuję: 

 

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy 

albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 

wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt ?  

Odp. Z Panem Karolem Kusalem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Gabinet 

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

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy 

albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierzętom ?  

Odp. Z Panem Karolem Kusalem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Gabinet 

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

3. ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 

gminy w 2020 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)  

Odp. psy – 24 sztuki; koty  - 11 sztuk, 

4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

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

Odp. 45.967,57 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 

57/100), 

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

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.  

Odp. w złączeniu skan umowy.  

 

Z poważaniem 
 
Wioletta Klimek 

Sekretarz Gminy Chorkówka 

Otrzymują: 

1. Adresat     

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)  
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