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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 29.08.2011 r.
Rada Miejska w Końskich

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, zwraca się o udzielenie informacji publicznej w niżej wymienionym zakresie, w
formie sporządzenia odpowiedzi na piśmie, kserokopii dokumentów i przesłania ich na adres
Stowarzyszenia.
–

który z urzędników gminnych jest odpowiedzialny za przyjmowanie i załatwianie spraw

związanych ze zgłoszeniami o bezdomnych zwierzętach? (proszę podać nr telefonu i godziny
urzędowania),
–

gdzie należy zgłaszać błąkające się, bezdomne zwierzęta poza godzinami pracy w/w urzędnika?

–

jaki jest przyjęty tryb postępowania w przypadku zgłoszenia dotyczącego chorego lub rannego

bezdomnego zwierzęcia, wymagającego pomocy weterynaryjnej? z którym weterynarzem gmina ma
podpisaną umowę na świadczenie takich usług?
–

nazwa i adres podmiotu, z którym gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt (proszę o udostępnienie tekstu umowy),
–

ile psów zostało zgłoszonych do wyłapania i wyłapano od 18.11.2010 r. (z rozbiciem na

miesiące)?
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–

gdzie przetrzymywane są wyłapane zwierzęta od 18.11.2010 r.?

–

jaki był dalszy los wyłapanych zwierząt? – proszę o podanie liczby zwierząt wyadoptowanych,

padłych, uśpionych i zaginionych,
–

kiedy, wobec niemożności podpisania umowy ze schroniskami i braku własnego, gmina

Końskie ma zamiar podjąć kroki w celu jego wybudowania samodzielnie, bądź we współdziałaniu z
innymi gminami?
–

czy gmina podjęła uchwałę określającą program zapobiegający bezdomności zwierząt? (jeśli,

tak, proszę o udostępnienie jego tekstu),
–

czy, w ramach profilaktyki i ograniczania populacji bezdomnych psów i kotów, gmina ma

zamiar przeznaczyć środki finansowe na sterylizacje i kastracje w/w zwierząt?
–

czy, w ramach profilaktyki i ograniczania populacji bezdomnych psów, gmina ma zamiar

przeznaczyć środki finansowe na ich chipowanie oraz wprowadzić na swoim terenie obowiązek
chipowania psów przez właścicieli?

Wobec tego, iż na terenie Gminy Końskie nadal obowiązuje naruszająca prawo uchwała Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 29.04.1999 r., nr VI/70/99, w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt informuje, iż
ponawia wezwanie skierowane do Rady Miejskiej w Końskich z dnia 07.02.2011 r. W razie
niewycofania z obrotu prawnego w/w uchwały Stowarzyszenie zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
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