
Urząd Gminy w Bałtowie <gmina@gminabaltow.pl> 23.2.2022 10:36

Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2022r., który
wpłynął do Urzędu Gminy w Bałtowie w dniu 15.02.2022 r. informujemy, że:
Ad. 1. W 2021 r. Gmina Bałtów miała podpisaną umowę na wyłapywanie/odławianie bezdomnych
zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym lek. Wacław Rodek (umowa w załączeniu).
Ad. 2. W 2021 r. Gmina Bałtów miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik’ (umowa w załączeniu).
Ad.3. Gmina bałtów w 2021 r. udzieliła pomocy:
- 5 kotom,
- 4 psom.
Ad. 4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w 2021 roku wyniósł:
10 633,67 zł.
Ad. 5. Umowy w załączeniu.
Z poważaniem
Agnieszka Kopała
Urząd Gminy w Bałtowie

From: sw@obrona-zwierzat.pl [mailto:sw@obrona-zwierzat.pl] On Behalf Of swietokrzyskie@obrona-
zwierzat.pl
Sent: Monday, February 14, 2022 11:18 PM
To: sw@obrona-zwierzat.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

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 swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl (uwaga:
adres bez polskich znaków diakrytycznych) 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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