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Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.02.2021 r. , Urząd Gminy w
Kijach informuje:

1,2.   W 2020 r.  Gmina Kije miała zawartą  umowę  na wyłapywanie bezdomnych psów oraz na
zapewnienie im opieki w schronisku  z firmą „MEDWET” Gabinet   Weterynaryjny 25-224 Kielce,
ul. Berberysowa 34.     Psy umieszczone zostały w schronisku w Nowinach znajdującym się na ulicy
Przemysłowej.
3.  W 2020   r.  zapewniono opiekę na koszt gminy 7 bezdomnym psom.  Nie było przypadków
bezdomnych kotów.
4.   Koszt  realizacji całego zadania  przewidzianego ustawą  o  ochronie  zwierząt  wyniósł  łącznie
18.255,00 zł .
5.  W załączeniu przesyłamy skan umowy o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Łączę wyrazy szacunku,
Iwona Nowak
inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urzędu Gminy w Kijach
tel. kontaktowy 41 3568009 wew. 12

Urząd Gminy w Kijach
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel.: 41 356 80 09 fax.: 41 356 80 09
email: urzad@kije.pl, www.kije.pl
NIP: 662-12-16-917, Regon: 000534776
E-PUAP: /KIJE/skrytka
Bank Spółdzielczy o/Kije: 06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:I.Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Wójt Gminy Kije będący kierownikiem Urzędu Gminy w Kijach z siedzibą ul. Szkolnej 19,
28-404 Kije, e-mail: urzad@kije.pl
II.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: k.lechowska@kije.pl lub pisemnie na adres Administratora tj. Kije, ul.
Szkolna 19, 28-404
III.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach dostępne są pod
adresem: Klauzula informacyjna UG Kije
Ta wiadomość wraz z wszelkimi załączonymi do niej plikami są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej
prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są zabronione. Jeżeli
niniejsza wiadomość dotarła do Pani/Pana w skutek pomyłki proszę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy oraz usunięcie
informacji, które Państwo otrzymaliście.
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