
9.02.2017 Poczta home_pl _ Fw_ wniosek o udostępnienie infomracji publicznej Wydruk

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.0-29.20160818.065538/print.html?print_1486633278520 1/3

anna.szczygiel@kakolewnica.lublin.pl 7.2.2017 07:51

Fw: wniosek o udostępnienie infomracji publicznej

Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl  

W celu uszczegółowienia poprzedniej odpowiedzi informuje że dwa psy w 2016 roku zostały
zabrane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna ze względu na
warunki jakie panowały w tym schronisku i oddane pod opiekę Stowarzyszeniu na Rzecz
Zwierząt “Podaj łapę”.
Pozdrawiam. ASz
 

From: anna.szczygiel@kakolewnica.lublin.pl
Sent: Monday, February 06, 2017 12:54 PM
To: lubelskie@obrona-zwierzat.pl
Subject: Re: wniosek o udostępnienie infomracji publicznej
 

Opieką we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem na rzecz zwierząt objęto 52 psy z czego
jeden pies trafił do schroniska a pomoc gminy przy pozostałych pieskach polegała na opiece
weterynaryjnej (finasowanie leczenia, szczepień, karmy) i współpraca przy szukaniu nowych
domów.
Pozdrawiam, ASz
 
From: lubelskie@obrona-zwierzat.pl
Sent: Monday, February 06, 2017 9:43 AM
To: anna.szczygiel@kakolewnica.lublin.pl
Subject: Re: Fw: wniosek o udostępnienie infomracji publicznej
 

Uprzejmie wnoszę o uściślenie odpowiedzi na pkt 3 wniosku, tj. wskazanie dokładnej a nie przybliżonej l iczby
zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2016 r., z rozbiciem na psy i  koty.

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

Dnia 16 stycznia 2017 o 15:27 anna.szczygiel@kakolewnica.lublin.pl napisał(a): 

AO.1431.3.2017ASz                                                                              16.01.2017r. Kąkolewnica

 
 
W  odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9.01.2017r.
poniżej udzielam odpowiedzi na pytania:
 
Ad. 1
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kąkolewnica w 2016 zajmowały się:
- Pan Marian Drewnik – Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460
Sobolew,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL, ul. Olszowa 4, 21-400 Biała Podlaska
- oraz współpracowaliśmy z Radzyńskim Stowarzyszeniem na rzecz zwierząt “Podaj łapę”.
 
Ad. 2 j.w.
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Ad. 3
We współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zwierząt objęto opieką ok. 52
psów.
 
Ad. 4
W 2016r. – 8 663,70 zł
Ad. 5
Scany umów w załączeniu
Zdjęcia w załączeniu
 
Pozdrawiam, ASz.
 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt (LL)

Sent: Monday, January 09, 2017 12:21 AM

To: ll1@obrona-zwierzat.pl

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Jędrzejów, 09.01.2017 r. 

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 lubelskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji: 

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 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 2016 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 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 

4. jaki był w 2016 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 2016 r. 


