
Temat
Re: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Od Adriana Ciorun <ciorun@walim.pl>

Do <info@ekostraz.pl>

Data 2014-06-13 08:23

W nawiązaniu do pisma - e-mail w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie realizacji przez Gminę
Walim zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r. Urząd Gminy Walim informuje co następuje
:
I. Gmina Walim w 2013 r. nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W związku z
brakiem umowy ze schroniskiem wyłapywane były jedynie psy wymagające opieki weterynaryjnej. Usługę w
tym zakresie świadczy "GUT - FARMER" S. Gut z Obornik Sląskich. W roku 2013 takich przypadków było 5, psy te
po udzieleniu pomocy weterynaryjnej zostały oddane do adopcji. W pozostałych przypadkach gmina
współpracowała
z fundacjami, których statutowym działaniem jest opieka nad zwierzętami (np. dwa plus cztery) oraz na własną
rękę poprzez ogłoszenia poszukiwała nowych domów. Koszt całościowy zadania w roku 2013 wyniósł. 20039,43
zł.

Z poważaniem
Urząd Gminy Walim
Insp. ds. Ochrony środowiska
Adriana Zygadło

W dniu 2014-06-06 07:44, Urząd Gminy Walim pisze:

 
----- Original Message -----
From: EKOSTRAŻ
To: urzad@walim.pl
Cc: wojt@walim.pl
Sent: Friday, June 06, 2014 1:42 AM
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wrocław, 06.06.2014 r.

Niniejszym w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu wnoszę - na zasadzie art.
2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - o udzielenie informacji publicznej w
zakresie realizacji przez Gminę Walim zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 roku. 

W tym celu wnoszę o przesłanie drogą elektroniczną (e-mail: info@ekostraz.pl) następujących informacji:

I. Kto odławiał (wyłapywał) bezdomne zwierzęta na terenie gminy w 2013 roku?

II. Gdzie trafiały odłowione (wyłapane) bezdomne zwierzęta z terenu gminy w 2013 roku? Proszę o wskazanie
podmiotu zapewniającego - na zlecenie gminy - opiekę takim zwierzętom.

III. Ilu bezdomnym psom gmina zapewniła opiekę w 2013 roku?

IV. Jaki był całościowy koszt zadania zapewnienia przez gminę opieki bezdomnym zwierzętom
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w 2013 roku?

Proszę ponadto o załączenie skanu zawartych przez gminę w 2013 roku umów na odławianie (wyłapywanie)
bezdomnych zwierząt oraz umów na zapewnienie im opieki.

***

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, proszę o
powiadomienie nas o tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z podaniem sumy i numeru rachunku
bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Serdecznie pozdrawiam,

Dawid Karaś

Z-ca Komendanta EKOSTRAŻY we Wrocławiu



--
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław
KRS: 0000352569, NIP: 898-217-36-04
tel. 605 78 22 14, 888 404 737
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