
BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 11.01.2017 r.

GM.6140.6.2017

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2016 r. poniżej udzielam informacji, zgodnie z numerem py-

tania;

1. gmina w 2016 r posiadała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Daniel" Zie-

laskowski Artur z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Dworcowej 14;

2. z przedsiębiorstwem wymienionym w punkcie l;

3. miesięcznie gmina utrzymywała ok. 40 psów w schronisku w każdym miesiącu w roku 2016;

4. całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł 258 878,85 zł;

5. w załączeniu przekazuję ksero umowy.

Z poważaniem

Otrzymują:

adresat
a/a



Anna Kołodziejczyk <akolodziejczyk@um.kwidzyn.pl> 15.2.2017 11:52

Do SOZ pomorskie@serwer1327455.home.pl <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>  

Uprzejmie informuję, że w 2016 r  wylapano i udzielono opieki 18 psom.
Kotom udziela sie opieki na miejscu tj. funkcjonuje dokarmianie kotów w miejscach ich przebywania. Kotów Gmina
Miejska Kwidzyn nie wyłapuje.  
Anna Kołodziejczyk

----- Original Message -----
From: SOZ pomorskie@serwer1327455.home.pl
To: Anna Kołodziejczyk
Sent: Wednesday, February 15, 2017 1:20 AM
Subject: Re: Informacja Publiczna

Uprzejmie proszę  o  udzielenie odpowiedzi na pkt  3  wniosku,  tj.  wskazanie  liczby  psów  i  kotów,  którym
zapewniono opiekę po ich wyłapaniu w 2016 r. (nie chodzi o stan miesięczny w schronisku).

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

Dnia 11 stycznia 2017 o 14:15 Anna Kołodziejczyk <akolodziejczyk@um.kwidzyn.pl> napisał(a):

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2016 r. poniżej udzielam informacji, zgodnie z numerem
pytania;

1. gmina w 2016 r posiadała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Daniel”
Zielaskowski Artur z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Dworcowej 14;

2. z przedsiębiorstwem wymienionym w punkcie 1;

3. miesięcznie gmina utrzymywała ok. 40 psów w schronisku w każdym miesiącu w roku
2016;

4. całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł 258 878,85 zł;

5. kserokopia umowy przesłana została droga listowną.

Pragne dodac, że oficjalne pismo zostało przesłane drogą listowną.

Anna Kołodziejczyk

inspektor ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

Urzad Miejski w Kwidzynie

tel (55) 6464 759
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