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

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowany w dniu 15.02.2021r.,
znak L.dz. 1025.2021, poniżej odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, a mianowicie:

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?
Odp: w 2021r. zwierzęta z terenu Gminy Jasieniec wyłapywała firma Animal Rescue Poland z siedzibą ul.
Jana Sobieskiego 72b, 02-930 Warszawa;

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?
Odp: Gmina przyznała dotację Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie w drodze konkursu na
realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

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)

Odp: w 2021 r. - koty -  7 szt., psy - 25 szt.;

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp: w 2021 r. koszt całego zadania wyniósł: 53792,89 zł;

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

Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z którego została wysłana,
korzystając z opcji odpowiedz.
--

Z poważaniem

Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy
tel. 48 6613570 wew. 104
fax. 48 6613581
mail: sekretarz@jasieniec.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH
Stosownie do obowiązku wynikającego 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 (w skrócie: RODO) Wójt Gminy Jasieniec informuje, że w Urzędzie Gminy Jasieniec przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe. Administratorem przetwarzanych danych jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w imieniu której
działa Wójt Gminy Jasieniec. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail odo@jasieniec.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875) oraz innych ustaw szczególnych. Dane osobowe są więc przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c i e RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań
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