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Na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 3 ust. 1, art. 4 i art. 6 ustawy

z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),

art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania

zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn.

zm.),

pozwalam

Fundacji Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje z siedzibą w Warszawie (ul. Darwina 1 a lok.2,

03-484 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2012 r., uzupełnionego w dniu

4 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 marca 2013 r. zbiórki publicznej

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

z przeznaczeniem zebranych środków na:

- ratowanie psów, ze szczególnym uwzględnieniem psów ras północnych, przebywających w złych

warunkach, porzuconych, błąkających się, pochodzących z likwidowanych lub współpracujących

z fundacją schronisk, poprzez zapewnienie im schronienia, niezbędnego leczenia i opieki, pokrycie

kosztów rehabilitacji, zabiegów chirurgicznych, niezbędnych konsultacji, badań i usług

weterynaryjnych,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych dla psów,

- pokrycie kosztów transportu psów do hoteliku Fundacji, domów tymczasowych (adaptacyjnych),

lecznic, szpitali dla zwierząt lub innych hoteli dla zwierząt współpracujących z Fundacj

- utrzymanie prowadzonego przez Fundację hoteliku dla psów, opłacenie mediów, kosztów

dzierżawy oraz kosztów opieki nad psami,

- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania psów, tj.: zakup karmy, mięsa, witamin, suplementów

diety, słomy na ściółkę, środków czystości, preparatów dezynfekujących, misek, bud, smyczy,

obroży, kagańców, preparatów przeciwpchelnych, elektronicznych chipów do znakowania psów,

oraz sprzętów do pielęgnacji psów,



- utrzymanie uratowanych psów w hotelach i specjalistycznych klinikach, poprzez pokrycie kosztów

pobytu psów i zapewnienie im specjalistycznej całodobowej opieki,

- pokrycie kosztów związanych z: przekazywaniem uratowanych psów w adopcję, kontrolami przed

i po adopcyjnymi, wyjazdami na terenie całego kraju, zakupem biletów i paliwa,

- zakup materiałów budowlanych i narzędzi niezbędnych do napraw na terenie hoteliku Fundacji,

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem kampanii informacyjnej na rzecz praw zwierząt,

kosztów druku i dystrybucji ulotek, plakatów, banerów oraz z propagowaniem adopcji zwierząt

ze schronisk,

- pokrycie kosztów organizacji szkoleń i poradnictwa w zakresie zachowań zwierząt stwarzających

problemy tj.: wynajmu sal, opłacenie wynagrodzeń behawiorysty i szkoleniowca,

- pokrycie kosztów prowadzenia serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów

dla zwierząt w potrzebie tj.: opłat za domenę, serwer, opracowanie graficzne i programistyczne

strony, c
- pokrycie kosztów przeciwdziałania niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu

zwierząt, poprzez finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów,

w następujących formach:

- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 1090 1014 0000 0001 2005 3147,

- sprzedaży przedmiotów:

Rodzaj przedmiotu ilość cena

1 .kubek z logo Fundacji 432 sztuki 20 złotych za sztukę,

2.kalendarz fundacyjny na rok 2013 200 sztuk 35 złotych za sztukę.

Zebrane środki pieniężne mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 107 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia w całości żądania

strony.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Strona niezadowolona

z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia

doręczenia decyzji (art. 127 3 i art. 129 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Ewentualne
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zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może nastąpić po skorzystaniu

z wyżej wymienionego środka odwoławczego - art. 52 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 270).

Stosownie do art. 130 4 w związku z art. 127 3 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Jednocześnie informuję, że:

1. Stosownie do art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych wynik zbiórki i sposób zużytkowania

zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz

ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego,

o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

2. W przypadku, gdy zbiórka przeprowadzana będzie niezgodnie z przepisami ustawy

o zbiórkach publicznych lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może

zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli stwierdzone

zostanie, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel pozwolenie

może zostać cofnięte, a zebrane środki przekazane na inny cel humanitarny — art. 10 ustawy

o zbiórkach publicznych.

3. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza

publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny - art. 56 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. -

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

Z up.
Dyrektor

Departamentu Mrnln istracji Publicznej

Otrzymują:
Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje
ul. Darwina la lok. 2
03-484 Warszawa,

2. a/

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa
złote) została wpłacona w dniu 29 października 2012 r. na konto:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Sródmieście, ul. Nowogrodzka
43, 00-691 Warszawa, - Bank Handlowy w Warszawie nr konta:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
Grzegorz Pawlak, starszy specjalista .

.
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