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odpowiedź na wniosek
Do podkarpackie@obrona-zwierzat.pl  

1431.5.2018 Nowa Sarzyna, dnia 29-01-2018 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15-01-2018 r. informuję, że Gmina Nowa
Sarzyna:

) miała podpisaną w 2017 r.  umowę i udzielała doraźnych zleceń wyłapywania i odławiania  bezdomnych zwierząt  z
Jerzym Sulikowskim - Gabinet Weterynaryjny „Eskulap” ul. B. Prusa 24, 37-310 Nowa Sarzyna;

2) miała podpisaną w 2017 r. umowę i udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z Jerzym
Sulikowskim - Gabinet  Weterynaryjny „Eskulap ul.  B.  Prusa 24,  37-310 Nowa Sarzyna, prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Sigiełki 59, gmina Krzeszów;

) zapewniła opiekę 41 bezdomnym zwierzętom na koszt gminy w 2017 r., w tym 32 psom i 9 kotom;

) koszt  realizacji całego zadania przewidzianego ustawą  o ochronie zwierząt  (wyłapywanie/odławianie,  opieka,  usługi
weterynaryjne, dokarmianie) wyniósł 
26 800 zł.

) treść umowy o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r. w załączniku.

Pozdrawiam
Grażyna Wołoch

______ ****** ______
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 307
www.nowasarzyna.eu
_____________________
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do
wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali
Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z
Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
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