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Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl • ksiegowosc1@rzeczniow.pl  

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2021 o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy w Rzeczniowie informuje,że:

1. W 2020 roku mieliśmy podpisaną umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych, dla bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy z Panem
Dariuszem Kazimierskim przychodnia weterynaryjna ul. Kościuszki 12,
27-300 Lipsko

2. Umowa o zapewnienie doraźnych zaleceń podpisana była z z Panem
Dariuszem Kazimierskim przychodnia weterynaryjna ul. Kościuszki 12,
27-300 Lipsko, oraz Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.
o., ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Zapewniono opiekę 4 kotą i 34 psom

4. Koszt realizacji całego zadania wynosił 34016,29 zł

5. W załączniku przesyłamy skany umów

Jednocześnie informujemy,iż jeśli zamierzają Państwo wykorzystać uzyskaną informację  celu jej ponownego
wykorzystania w rozumieniu art.2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016
r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego tj. " Przez ponowne wykorzystywanie należy
rozumieć wykrzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwanej dalej "użytkownikami", informacji sektora
publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny
publiczny cel,dla którego informacja została wytworzona", nalezy zwrócić sie do Organu udostępniającego
niniejszą informacje, celem ustalenia warunków jej ponownego wykorzystania.
A także informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialnosci za ponowne udostępnienie informacji niezgodnie z
prawem.

--
Pozdrawiam
Marcin Letkiewicz
Referent
Referat ds. Rolnictwa, Gospodarki ziemią oraz Ochrony środowiska

Urząd Gminy w Rzeczniowie
27-353 Rzeczniów 1
tel: 48 6167020
e-mail:marcin.letkiewicz@rzeczniow.pl
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów. Dane kontaktowe,
adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są pod adresemwww.rzeczniow.pl.  Dane osobowe
będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego,
w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją
z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się
z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@rzeczniow.pl
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