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Do wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
6.02.2021 r. (data wpływu 08.02.2021r.) przekazuje następujące
informacje:

  1. Gmina Kawęczyn na wyłapywanie/ odławianie oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2021 roku miała obowiązującą umowę z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z
siedziba w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek. ( Schronisko dla Zwierząt w
Turku)

  2. W zakresie pomocy doraźnej obowiązywała umowa z Przychodnią dla
zwierząt w Kawęczynie, Kawęczyn 39 b, 62-704 Kawęczyn.

  3. Gmina Kawęczyn zapewniła opiekę na własny koszt w 2020 roku 16
zwierzętom – psom.

  4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt w 2020 roku wyniósł - 70 364,79

  5. W załączniku obowiązujące w 2020 roku umowy.

Z poważaniem
Monika Jatczak
Podinspektor ds. rolnictwa, gosp. wodno -ściekowej,
statystyki i ochrony przeciwpożarowej
Urząd Gminy w Kawęczynie
tel.(63) 288 59 24

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki
stanowią tajemnicę Urzędu Gminy w Kawęczynie i są przeznaczone tylko dla
wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą,
proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z
załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować
żadnej kopii otrzymanych informacji".
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta
Gminy Kawęczyn  z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z
Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile
treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta
sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od
prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych
osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy
Państwa korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu
prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
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