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Odpowiedź Re: Wniosek o udostępnienie 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 i 2 Na rok 2018 Gmina Cekcyn miała podpisaną umowę (w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki) z
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS z siedzibą przy ul.Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano,
Ad. 3 W roku 2018 do w/w schroniska trafił 1 pies z terenu Gminy Cekcyn. Ponadto gmina sfinansowała koszty zabiegów
weterynaryjnych 4 kotów i 7 psów, które trafiły pod opiekę nowych właścicieli,
Ad. 4 Koszt całego zadania w 2018r. wyniósł 4886,50zł,
Ad. 5 Skan umowy z dnia 28.12.2017r. w załączniku.
Z poważaniem
Anna Emmert
UG Cekcyn
W dniu 2019-02-05 o 17:41, kujawskie@obrona-zwierzat.pl pisze:
Jędrzejów, 05.02.2019 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 2018 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 2018 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 2018 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2018 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 2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
-Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Cekcyn z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Szkolnej 2,
adres e-mail: gmina@cekcyn.pl, numer telefonu 052 33 47 550. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań. Więcej na temat przysługujących Państwu praw, w tym
informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gminę Cekcyn można uzyskać na stronie internetowej
bip.cekcyn.pl w zakładce RODO.
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