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GO.6140.36.2019. 	 Leoncin, 04 grudnia 2019 r. 

Do: wszyscyzainteresowani tematem 

Temat: WNIOSEK 0 INFORMACJk PUBLICZNA dot. bezdomnych psOw z gminy Leoncin 

W odpowiedzi na Paristwa wnioski z listopada I grudnia 2019 r., skierowane do Urzdu Gminy 

Leoncin, dotyczce przekazania danych opisowych bezdomnych zwierzt z gminy Leoncin, 

umieszczonych i aktualnie przebywajcych w schronisku w Radysach z zdaniami udzielenia 
informacji i danych w oparciu o ustawq z dnia 6 wrzenia 2001r. 0 dostpie do informacji publicznej 
(tj. Dz. U. z 2005 r.poz.2058 z pOn. zm. ) - Urzd Gminy Leoncin udostpnia wnioskowane 
i nformacje: 

Umowq Gminy ze schroniskiem na 2019 r. , ostatni protokOf wizytacji w schronisku z 2018 r., zdjcia 
oddanych I przebywajcych w Schronisku psOw umiecilimy na stronie internetowej Urzdu Gminy. 
Zatem nie przesylamy dodatkowo tych danych i zdje, gdy± sq one dostpne na stronie Urzdu Gminy 
Leoncin pod adresem www.Ieoncin.pl  w zakfadce 	rodowisko" i ,,~rodowisko"- Informacje. 
Podajemy natomiast dane tj. numery ewidencyjne, numery chipów i numery kojców - psów 
odtowionych z gminy Leoncin i obecnie przebywajcych jeszcze w Schronisku w Radysach: 

1) Nr ewid. 12597, chip 616 093 900 822 549, boks V-22, 

2) Nr ewid. 11783, chip 616 093 900 656229, boks 111-8, 

3) Nr ewid. 11511, chip 616 093 900 560 971, boks VI-12, 

4) Nr ewid. 8483, chip 900 164 001 328 182, boks XIV-30, 

5) Nr ewid. 8044, chip 616 004 900 225 554, boks IV-20, 

6) Nr ewid. 7613, chip 900 164 001 191 553, boks V-7 (adoptowany 02.09.2019 r.) 

7) nr ewid.13464 chip 616 093 901 055 622, (odtowiony 09.11.2019 r.) 

Zdjcia psow odtowionych I przekazanych z gminy Leoncin do schroniska w Radysach umieszczone 

sq wg. poszczegOlnych miesicy na stronie Urzdu Gminy LEONCIN tj. www.Ieoncin.pl 	w zakadce 
,,~rodowisko". JeIi nie ma zdjcia psa z danego miesica to znaczy, ze w tym miesicu nie byto 

odlawiania bezdomnego psa z terenu gminy. Gmina Leoncin w umowie ze Schroniskiem zIecia 

Schronisku promowanie i przekazywanie do adopcji psOw oraz prowadzenie w tym zakresie 
wymaganej dokumentacji. 

Promujemy psy do adopcji poprzez umieszczanie zdjqt na stronie i zachcanie do odbioru psa ze 
Schroniska wszystkim zainteresowanym osobom odwiedzajqcym naszq strong. 

OtrzymaIimy informacjq ze Schroniska, ze pracujq tam wolontariusze I na swoich profilach 

internetowych promujq psy do adopcji. Ponadto kierownictwo Schroniska poinformowafo Gmin 

±e psy sq przez wolontariuszy wyprowadzane na spacery i socjalizowane. Podczas kontroli 

w Schronisku sami stwierdziIimy, ze wikszo ,,z naszych" psOw przebywaj4cych jeszcze w tym 
Schronisku daje siq przywotaé i pogIaska, ze sq przyjazne, ufne. 

Natomiast nie wiemy jeszcze z jakim schroniskiem Gmina Leoncin podpisze umowq na 2020 rok, 

poniewa2 nie dokonano jeszcze wyboru schroniska. 

Z powa±aniem 
Zat. 
-zdjcie pieska odfowionego w dniu 09.11.2019 r. 

z nr chipu 616 093 901 055 622 

(pieska - suczkq mona adoptowa6 ze schroniska w Radysach) 




