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

Dzień dobry,
Uprzejmie informuję,iż Gmina Czerwin nie posiada podpisanej umowy,  ale ma zawarty zapis w programie
dotyczącym  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (link   https://bip.czerwin.pl/dokumenty/754 )
W  odpowiedzi  na  wniosek  z dnia  15.02.2022  r.  o  udostępnienie  informacji  publicznej  dot.  ”Opieka  nad
bezdomnymi  zwierzętami  i  ich  wyłapywanie  informuje,  że  w  2021  r.  Gmina  Czerwin  zleciła
wyłapywanie/odławianie  bezdomnych zwierząt  do  Schroniska  „Canis” w  Kruszewie  gmina  Goworowo,
wyłapano  i  przyjęto  do  schroniska  8  bezdomnych psów,  usługa  weterynaryjna,  profilaktyka  i  leczenie

bezdomnych zwierząt . Koszt całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł  17 478,01
zł (siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 01/100).
Pozdrawiam
Agnieszka Cieślicka
Urzad Gminy w Czerwinie

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:Tue, 15 Feb 2022 08:16:29 +0100
Nadawca:Tadeusz Tyszka <gmina@czerwin.pl>

Adresat:Agnieszka Cieślicka <agnieszka.cieslicka@czerwin.pl>, sekretariat@czerwin.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:Mon, 14 Feb 2022 22:59:36 +0100 (CET)
Nadawca:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Adresat:mz1@obrona-zwierzat.pl <mz1@obrona-zwierzat.pl>

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)
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