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Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>  

Zgodnie z art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, który otrzymaliśmy 14.02.2021 r.
dotyczącą tematu sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
informujemy:

1. W 2021r. Gmina Kodeń miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „Azyl” w Białej Podlaskiej

2. Doraźnej opieki nad zwierzętami bezdomnymi nieodpłatnie udzielał lekarz
weterynarii Tomasz Andrejuk.

. Gmina nie poniosła kosztów za odłowienie i zapewnienie opieki psom i kotom
bezdomnym.

4.  Gmina  w  2021  roku  nie  poniosła  kosztów  w  dziedzinie  realizacji  zadania
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

. Treść umowy dotyczącej współpracy w załączeni

Ponadto potwierdzam wpływ wniosku z dnia 14.02.2022 r.

Z poważaniem

Zofia Sztokalińska

Gmina Kodeń

W dniu 14.02.2022 o 17:00, lubelskie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego,
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres lubelskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania
opieki bezdomnym zwierzętom?

3. ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na
koszt gminy w 2021 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
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