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"Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
""boz"" <boz@boz.org.pl>
14 grudnia 2014 17:30
gm. puławy lubelskie odpowiedziała

----- Oryginalna wiadomość ----Od: Grzegorz Kamela <grzegorz.kamela@pulawy.gmina.pl>
Do: lubelskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2014-01-14 12:10
Temat: ochrona zwierząt - Gmina Puławy

S.A-1431.3.2014.GK
w odpowiedzi na wniosek Gmina Puławy odpowiada:

Jędrzejów, 06.01.2014 r.
Wniosek o udzielenie 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 lubelskie@obrona-zwierzat.pl (ew. listowną) krótkiej
informacji:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? - W
2013 r. Gmina miała podpisaną umowę z

Dr. n. wet. Jackiem Krasuckim, lekarzem weterynarii ‐ Animal‐Wet, oraz udzielała doraźnych
zleceńfirmie ‐ CANVET ‐ Usługi Weterynaryjne ‐ Sławomir Leśniak

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom? - w
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2013 r. - j.w.

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich) ok 40szt.
4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?w budżecie na rok 2013 r.
przewidziano kwotę 38,000 zł
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2013 r. - umowa z roku 2013 jest nieaktualna, gdyż podmiot z którym Gmina miała
podpisaną umowę, rozwiązał ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia. na obecnym etapie jesteśmy w
trakcie negocjacji ze schroniskiem w Puławach, co do ceny opieki oraz treści umowy.
w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
z poważaniem
Grzegorz Kamela

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie,
pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

-Z poważaniem
Grzegorz Kamela
inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel.81-889-05-02
fax.81-887-41-22
tel.kom.512-442-413
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list.
Please consider the environment before printing this e-mail.
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