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odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Raków dnia 15.02.2021

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w Rakowie poniżej udziela informacji:

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?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129; 25-900 Kielce

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 zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129; 25-900 Kielce

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)

                W 2020 roku opiekę zapewniono 3 psom bezpańskim z terenu gminy Raków

4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka,
usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Koszty odłowienia/ opieki  nad bezdomnymi zwierzętami - 5 220,33 zł

Koszty związane z usługami weterynaryjnymi (realizacja programu sterylizacji i kastracji zwierząt mających właścicieli )- 9 374,00 zł

Koszty dokarmiania - 561,53 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2020 r.

W załączeniu skan umowy.

-- 
Pozdrawiam
Agnieszka Rejnowicz
Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Rakowie
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
tel. 41/3535018 wew.36

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Urząd Gminy w Rakowie, 
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków  informuje, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych  jest Urząd Gminy w Rakowie  zwanym dalej Administratorem;
2.    Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3.    Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
4.    Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to 
że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, 
bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
5.    Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba 
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
6.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych;
8.    Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
9.    Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10.    Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji 
oraz nie profiluje danych osobowych;
11.    Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.
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