
Od: "Katarzyna Ciunik" <k.ciunik@piw.opole.pl>
Do: schroniska@obrona-zwierzat.pl
Data: 2015-07-23 08:05
Temat: RE: Wniosek o udost pnienie informacji publicznej - MONIT

Dzie  dobry,
odpowiadaj c na Pa stwa wniosek o udost pnienie informacji publicznej przesy am dane

dotycz ce ewidencji psów w schronisku dla bezdomnych zwierz t w Opolu w roku 2014.
 

1. Liczba psów na koniec 2013 r. - 122
2. Liczba psów przyj tych w 2014 r. - 438
3. Liczba psów na koniec 2014 r. - 96
4. Liczba psów adoptowanych w 2014 r. – 276 + 168 (zwierz ta w hotelu, odebrane przez w a ciciela)
5. Liczba psów poddanych eutanazji w 2014 r. - 16
6. Liczba psów pad ych w 2014 r. - 3
7. Liczba zwierz t zbieg ych w 2014 r. - 1
 
Inspektor wet. ds. ochrony zdrowia
lek. wet. Katarzyna Ciunik
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wroc awska 170
45-836 Opole
 
tel. 77 44 61 026
 
From: PIW Opole [mailto:piw.opole@wiw.opole.pl]
Sent: Thursday, July 23, 2015 7:03 AM
To: Piotr Ostrowski; Marcin Kie b; Magdalena Rozmus; Katarzyna Ciunik; Karolina Pomorska; Jacek
Grzelak
Subject: Fw: Wniosek o udost pnienie informacji publicznej - MONIT
 
 
Genowefa Wolak
Starszy referent ds. administracji
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole, ul. Wroc awska 170
tel. 0-77 457 50 10 wew. 161
Fax 0-77 451 42 10
----- Original Message -----
From:EKOSTRA
To:piw.opole@wiw.opole.pl
Sent: Wednesday, July 22, 2015 4:55 PM
Subject: Wniosek o udost pnienie informacji publicznej - MONIT
 

Wroc aw, 22 lipca 2015 r.

Uprzejmie informuj , i  do dnia dzisiejszego nie otrzymali my od Pa stwa informacji publicznej (w
poni ej cytowanym zakresie), o któr  wnioskowali my drog  elektroniczn  dnia 29 czerwca 2015
r,

Podmiot udost pniaj cy informacj  publiczn  zobowi zany jest to uczyni  bez zb dnej zw oki, nie
pó niej jednak ni  w terminie 14 dni od dnia z o enia wniosku (art. 13 Ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o dost pie do informacji publicznej).
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Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowied  w ustawowo przepisanym
terminie.

Ponadto przypominam, e na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o dost pie do informacji publicznej,
odmowa udost pnienia informacji publicznej winna nast pi  w drodze decyzji, o ile organ nie chce
narazi  si  na zarzut bezczynno ci.

Dawid Kara

Z-ca Komendanta EKOSTRA Y

-- 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierz t EKOSTRA
ul. Spó dzielcza 13/4, 51-662 Wroc aw
KRS: 0000352569, NIP: 898-217-36-04
tel. 605 78 22 14, 888 404 737
 
*** LED  NAS***
www.ekostraz.pl   I   www.jeze.org.pl   I   FACEBOOK

----- Oryginalna wiadomo  -----
Od: EKOSTRA  <schroniska@obrona-zwierzat.pl>
Do: piw.opole@wiw.opole.pl
Data: 2015-06-29 16:13
Temat: Wniosek o udost pnienie informacji publicznej

Wroc aw, 29 czerwca 2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu

WNIOSEK O UDOST PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Ochrony Zwierz t EKOSTRA  z/s we Wroc awiu, nr KRS: 0000352569,
organizacja po ytku publicznego, której statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t,
niniejszym na podstawie art. 2 i 6 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dost pie do informacji publicznej
uprzejmie wnosi o udzielenie informacji publicznej dotycz cej podlegaj cej nadzorowi dzia alno ci
schroniska dla bezdomnych zwierz t w:

 - Opolu

W celu realizacji niniejszego wniosku  wnosz  o udost pnienie liczb z dorocznego raportu z
wizytacji schroniska, dotycz cych ewidencji psów w schroniskach w roku 2014 (1 strona raportu,
poz. II „Dane zbiorcze”), ewentualnie kopii ca ej strony raportu:

1. Liczba psów na koniec 2013 r.

2. Liczba psów przyj tych w 2014 r.

3. Liczba psów na koniec 2014 r.

4. Liczba psów adoptowanych w 2014 r.

5. Liczba psów poddanych eutanazji w 2014 r.

6. Liczba psów pad ych w 2014 r.

7. Liczba zwierz t zbieg ych w 2014 r.
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 Informacj  prosz  udost pni  elektronicznie na adres: schroniska@obrona-zwierzat.pl, w
formacie .pdf

Ewentualnie wnosz  o wskazanie dok adnego linku lub elektronicznej cie ki dotarcia do danej
informacji (por. wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Bia ymstoku z dnia 27.03.2008
r., sygn. akt II SAB/Bk 7/08).

Z powa aniem:

Dawid Kara

Z-ca Komendanta EKOSTRA Y

-- 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierz t EKOSTRA
ul. Spó dzielcza 13/4, 51-662 Wroc aw
KRS: 0000352569, NIP: 898-217-36-04
tel. 605 78 22 14, 888 404 737

https://poczta.home.pl/mail/show

3 z 3 2015-07-23 13:26


