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Mędrzechów - odpowiedź na zapytanie w trybie informacji publicznej
Do malopolskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytanie w trybie informacji publicznej z dnia 15.02.2022 Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje:

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?
Schronisko „BAROS” Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezów 76d,

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?
Gabinet Weterynaryjny Władysław Komada, ul. Leśna 68, 33-210 Olesno.

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)
8 psów, 1 kot

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Koszt wyniósł 4691,13 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w
2021 r.
Skany umów w załączniku.

-- 
Tomasz Wójtowicz
Urząd Gminy Mędrzechów,
33-221 Mędrzechów 434,
tel. (14) 643 71 95
fax. (14) 644 24 30

KLAUZULA INFORMACYJNA
• Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Mędrzechowie, 33-221 Mędrzechów 
• Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przesyłane do Urzędu Gminy poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6
ust 1 lit f RODO
• Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
• W związku z przetwarzaniem ww danych osobowych
przysługuje Panu/i prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych
• Informujemy iż przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych: agata.skowron@medrzechow.net
• więcej informacji na stronie: www.medrzechow.net

Umowy z schroniskiem 2020-2021.pdf (3 MB)
umowa Komada 2021.pdf (286 KB)
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