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Odpowiedź Re: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do kujawskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Ad 1., Ad 2. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony zwierząt "ANIMALS",
ul.Rzemieślnicza2, 84-207 Bojany, Schronisko w Starogardzie Gdańskim

Ad 3. w roku 2017 oddano 1 bezdomnego psa (z terenu Gminy Cekcyn) do
schroniska w Starogardzie Gdańskim, ponadto Gmina Cekcyn sfinansowała
zabiegi weterynaryjne i zakup karmy dla 13 psów i 14 kotów(bezdomnych
lub porzuconych), które znalazły nowych właścicieli,

Ad 4. koszt poniesiony przez Gminę Cekcyn w 2017r. to 3886,20zł,

Ad 5. załącznik

Z poważaniem

Anna Emmert

UG Cekcyn

W dniu 2018-01-15 o 10:12, kujawskie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Jędrzejów, 15.01.2018 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 kujawskie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 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 2017 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 2017 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2017 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 2017 r.

Poczta home_pl _ Odpowiedź Re_ Wniosek o udzielenie informacji publ... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.2-28.20170606.111912/print.html?...

1 z 2 05.02.2018, 20:12



Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstawa prawna naszej prośby: ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2014.782 j.t.)

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
--
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl
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