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

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poniżej udzielam Państwu odpowiedzi:

Ad 1. i Ad 2.
Schronisko "Canis" Kruszewo 34/35, 07-440 Goworowo
Ad 3.
koty - trzy znalezione (znalazły nowe domy),
psy:
- dwa psy trafiły pod opiekę schroniska,
- dwa psy wróciły do właścicieli,
- siedemnaście psów znalazło nowe domy wśród mieszkańców gminy Krasnosielc.
Ad 4.
Koszt całego zadania wyniósł 15832,24 zł
koszty usług: sterylizacja, kastracja, szczepienia ochronne, inne usługi weterynaryjne, dokarmianie, dopłata
50% do kosztów sterylizacji, kastracji zwierząt będących własnością mieszkańców gminy).
Ad 5.
W załączniku wysyłam scan umów.

Z poważaniem
Paulina Załęska
Sekretariat Urzędu Gminy w Krasnosielcu

14.02.2022 22:59 mazowieckie@obrona-zwierzat.pl <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a):

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 mazowieckie@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)

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

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

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.
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