Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
57-256 Bardo, Rynek 2
tel(74) 81 71 478-479, fax (74) 81 71 424
Bardo, dnia 18.03.2011 r.

RI.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 roku o udzielenie informacji publicznej Urząd
Miasta i Gminy w Bardzie informuje, że w 2009 i w 2010 roku Gmina Bardo nie miała
i nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie zlecała ich odławiania .
Dla rozwiązania problemu bezdomnych psów Gmina Bardo stosuje praktykę zwierania
umowy cywilno - prawnej na przechowanie, a następnie opiekę nad psem za jednorazową
pomoc finansową.
W 2009 i w 2010 Gmina zawarła 4 umowy na adopcję bezdomnych psów, udzielona pomoc
finansowa to koszt Gminy w kwocie 2200,00 zł.
Obecnie została zawarta

jedna umowa na adopcję bezdomnego psa. Udzielona pomoc

finansowa na przysposobienie psa to koszt Gminy w kwocie 150,00 zł.

Otrzymują:

l .Adresat
2.RI.a/a

^^
• Krzysztof Źegański

Konto: BS w Ząbkowicach Śl. O/ Bardo
18 9533 1043 2002 0000 3098 0002
NIP: 887-10-01-461
REGON: 000528706

umig@bardo.pl
www.bardo.pl

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE
Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska

58-260 Bielawa, Pl. Wolności l, tel. + 48 74 832 87 58, fax + 48 74 833 58 38
http://www.um.bielawa.pl

e-mail: um@um.bielawa.pl

Bielawa, dnia 17.03.2011r.

Nr DO. 6140.10.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos
ul. Garncarska 37 A.
04-886 WARSZAWA

dot: W/pisma z dnia 10.03.201 Ir. (data wpływu do siedziby tut. Urzędu 14.03.201 Ir.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" za lata 2009 i 2010
Odpowiadając na wniosek j.w. - uprzejmie informuję, że w latach 2009-2010 - nie
prowadziliśmy akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt
Gmina Bielawa w ramach POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w roku 2009 i 2010
przekazyła Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z/s w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej
151- wyłonionemu w organizowanym konkursie - środki na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom poprzez utrzymanie i prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dzierżoniowie - w wysokości 50.000,00 zł - za każdy rok trwania umowy. Powyższa kwota
przekazywana była w okresach comiesięcznych (ryczałtowych) w wysokości po: 4.166,66 zł.
Ponadto w roku 2009 za umieszczenie dodatkowych 4 psów (poza wyznaczony limit 50 sztuk)
uiszczono kwotę w wysokości: 4.000,00 zł jednorazowo, natomiast w roku 2010 uiszczono
dodatkowo kwotę 20.000 zł - za umieszczenie w schronisku dodatkowych 20 psów.
Poniżej podaję zbiorcze zestawienie ilości psów przyjętych w poszczególnych miesiącach 2009
i 201 Ojoku^do schroniska z terenu Bielawy
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ul. Moniuszki 12

MIEJSKI W BIERUTOWIE

56-420 Bierutów

tel: 071/314 62 51
fax: 071/314 64 32

e-mail: bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl
Bierutów, dnia 17.03.2011r.

GS 6140.01.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Informujemy :
Adl) Gmina Bierutów w 2009 i w 2010 roku miała zawartą stała umowę na wyłapywanie i transport
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „Mar Mac" Oleśnica,
ul. 3 Maja 12.
Ad2)Liczba wyłapanych psów w 2009 roku -

9

Liczba wyłapanych psów w 2010 roku -16
Ad3) Koszt realizacji zadania (koszt usługi oraz jednorazowa za umieszczenie w schronisku w 2009r. -

- 41.793,50 zł.
Koszt realizacji zadania (koszt usługi oraz jednorazowa za umieszczenie w schronisku w 2010r.- 48.439,57 zł.

Burmistrz Bierutowa
Władysław Bogusław Kobiałka

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ
INWESTYCJI MIEJSKICH
Plac Odrodzenia l
fi8-370 BOGUSZÓW-GORCE

WIM.6232.20.2011

Boguszów-Gorce 2011-03-22

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, w nawiązaniu do Państwa
wniosku z dnia 10 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuje, co następuje:
1. Gmina Boguszów-Gorce w latach 2009/2010 nie posiadała stałych umów
na świadczenie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt. Udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2009 wyłapano na koszt gminy 11 psów, w 2010r.- 4 psy.
3. Koszt (jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku) realizacji
zadania za rok 2009 to 5.996,75,-zł., za rok 2010 to 2.246,-zł.

Kopia: WIM aa

22.03.2011 UG

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
KO.m.7021/14/11

Bolesławiec, dnia 28.03.2011 r.

FLAGA HONOROWA

RADV El ROPY 209?

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

PN-EN ISO 9001-2009

CERTYTKAT
PRZEJRZYSTA POtSKA
2006-2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie" informuję, że w łatach 2009 i 2010
Gmina Miejska Bolesławiec:
1.miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym:
- z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
*
*
- ze Schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „AMMALS" w Białogardzie.
***
Gmina
Z firmą „Zieleń Plan" Zbigniew Wołański podpisano umowę na usługi w zakresie
Miasto
czasowego przetrzymania psów do momentu przekazania do schroniska.
LAURZAT
w latach 2007- 2009
2.przekazała w 2009 r. 10 psów do schroniska w Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze oraz 15 psów do Towarzystwa Ochrony
Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie,
3. koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi przekazanymi do schronisk wyniósł
33. 815,54 zł (ryczałt),
4 koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi przetrzymywanych czasowo w firmie
zielen płan
GNHN wlaLTSooSs
Zbigniew Wołański w roku 2009 i 2010 wyniósł 118 844 zł.
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WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralne 1a

Bolesławiec, dnia 31 marca 2011 roku

RGG.614Ó&/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 roku (do Urzędu Gminy wpłynęło
w dniu 30.03.2011 r.) w sprawie podania informacji dotyczącej prowadzenia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, uprzejmie informuję, że :
- w latach 2009 - 2010 gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt,
- na koszt gminy w 2009 roku wyłapane i objęto opieką - 5 szt psów,
- w roku 2010 objęto opieką- 5 szt psów,
- w roku 2009 wydatkowano na ten cel 4.165,96 zł,
- w roku 2010 wydatkowano na ten cel 3.305,23 zł.
Usługi za opiekę zwierząt bezdomnych płatne były w formie przelewu, oparte na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
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RN. 6140.8.2011
Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 marca 201 Ir. w sprawie
udzielenia informacji n/t sposobu i skutków wykonywania zadań dotyczących opieki nad
zwierzętami i ich wyłapywania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
l . Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Bolków było zlecane w
większości przypadkach Prywatnej Wielobranżowej
Sanitarno - Porządkowy
zleceniem umieszczała
Zwierząt „ Azyl"

Firmie Usługowej „HART" Dozór

w Świebodzicach, ul. Kopernika 12/5, która zgodnie z naszym
bezdomne psy w schroniskach:

w Dzierżoniowie

Stowarzyszenie Przyjaciół

ul. Brzegowa 151, 58- 200 Dzierżoniów ( 8 zleceń

w 2010r.) Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych Uciechów, Osiedle
Białe 7 , 58-203 Dzierżoniów (2 zlecenia w 2010r.), Schronisko - GUT- Farmer" S. GUT
ul. M.C. Skłodowskiej 30 55- 120 Oborniki Śląskie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „
„Zamex" Schronisko dla Zwierząt - Dorota Kufel , Miasteczko Śląskie, ul. Wyciślika 3
(l zlecenie w 20 1 Or.).
2. W 2009 r. przekazano do schronisk z terenu naszej gminy dziesięć psów w ramach
doraźnych

zleceń

tzw. odłowów

interwencyjnych a w

roku 2010 umieszczono

w schroniskach na tej samej zasadzie siedemnaście psów.
3. Koszt realizacji całego zadania stosowano w formie jednorazowej zapłaty i w ostatnich
dwóch latach wyniósł:
- w 2009 roku-

22.949,42 zł.

- w 2010 roku- 34.541,00 zł.

/]

Wroński

URZĄD GMINY BORÓW

ul. Konstytucji 3 Maja nr 22
57-160 B O R Ó W
1
S (071)3933221; 3933022
Borów, dnia 22 marca 2011 roku
SEK.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011
roku (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 15 marca 2011 roku) w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, co
następuje:

Ad.l.
Gmina Borów nie miała stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki (nie było takiej potrzeby) w przedmiotowym
okresie.

Ad.2.
Oszt.

Ad.3.

O zł.

Z poważaniem
: upoważnienia Wójta Gminy

Mariusz Majewski
Sekretarz Gminy

Tel. 71 39 33 221

tajewski
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OŚ.614.01.2011

Brzeg Dolny 11.04.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
- Gmina Brzeg Dolny ma podpisaną umową z Lecznicą zwierząt „Podaj Łapę" która, świadczy usługi lekarskoweterynaryjne, przeprowadza w uzasadnionych przypadkach sterylizacje i kastrację bezdomnych psów i kotów
oraz wyłapuje i oddaje do adopcji bezdomne zwierzęta,
- Na podstawie w/w umowy w latach 2009 oddano do adopcji 24 psy i 6 kotów i 2010 oddano do adopcji 12
psów i 12 kotów, dodatkowo świadczono różnego rodzaju usługi weterynaryjne,
- Koszt realizacji zadania w latach 2009- 2010 r. wyniósł 29514,81zł. Forma płatności za usługę jest
ryczałtowa.

. Burmistrza
_„

Agnieszka Piasecka
Główny Specjalista

«ad Miejski, ul. Kolejowa 2
'( + 4 8 7 1 ) 3 1 9 5 ! 1 7 , fax

e-ma ii y nad. m lei ski

000528540
Urząd Miasta i Gminy
ul Sienkiewicza 6
ŁÓDZKA

57-500
-e!. (074)811J

Bystrzyca Kłodzka, dnia 24.03.2011 r.
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stale umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W latach 2009 - 2010 Gmina Bystrzyca Kłodzka posiadała umowę ze Schroniskiem dla
Zwierząt „AZYL",

ul Brzegowa 151, 58 - 200 Dzierżoniów na wyłapywanie

i zapewnienie dalszej opieki bezdomnym zwierzętom (psom).
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
W latach 2009 - 2010 do Schroniska dla Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie przekazano
16 psów bezdomnych psów, po 8 w każdym roku. Ponadto na bieżąco zlecano lekarzom
weterynarii wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na udzielaniu pomocy
bezdomnym zwierzętom.
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna?)
Ogólny koszt poniesiony przez Gminę w 2009 roku na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł: 13.262,00 zł, a w 2010 roku 21.525,00 zł. Zadania polegające na
przekazywaniu bezdomnych psów do schroniska były realizowane w formie opłaty
przekazywanej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Schroniskiem dla
Zwierząt „AZYL". Wykonywanie usług weterynaryjnych, polegających na udzielaniu
pomocy bezdomnym zwierzętom przez lekarzy weterynarii były realizowane w formie
umowy zlecenia.

Burmistrz
Kłodzkiej

Byitrr

Otrzymuje:
1. adresat,

2. aa.

fmna a Surma

"••f ^~

\_y

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 10
59440 Chocianów

Chocianów 19.04.2011 r.

RGM.6140.1.22.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące pozyskania informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidziane ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
• Gmina Chocianów w 2009 r. i 2010 r. miała podpisaną umowę z Prywatną Wielobranżową
Firmą Usługową „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul Mikołaja Kopernika 12/5,
58-160 Świebodzice, która działała na zlecenia a w przypadkach nagłych wymagających
szybkich interwencji korzystała z usług miejscowych weterynarzy. Natomiast psy docelowo
trafiały do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Ceglana l, 59-220 Legnica, z którym
zawarta była w tych latach umowa na przyjmowanie psów z naszego terenu.
• W roku 2009 z terenu gminy Chocianów zostało odłowionych l O psów.
W roku 2010 z terenu gminy Chocianów zostało odłowionych 21 psów oraz 1. kot.
• Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2009 r. wyniósł 32.141 zł.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2010 r. wyniósł 46.379 zł.
Gmina Chocianów płaci za każdy dzień pobytu psa w schronisku do momentu zejścia z
rejestru tj. adopcji lub naturalnej śmierci.

man Kowalski

Sprawę prowadzi: Zbigniew Zieliński insp. ds. ochrony środowiska nr kontaktowy (076) 8185020 wew. 114

Otrzymują:
1) Adresat,
2) RGM a/a.

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNOWIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

GOSPODARCZEGO
Pi Zamkowy 1, 59-335

Choinów ?9 01 2011 r
I I n

Biuro Ochrony Zwier/ąt
Fundacja dla Zwicr/ąt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03.201 Ir. w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
przekazuję poniższe dane :
1. Gmina zlecała w 2009 i 2010 roku wykonywanie interwencyjnego odłowu
bezdomnych psów Firma P.H.F.U „HART" Dozór Sanitarno- Porządkowy,
58-160 Świebodzice ul. Kopernika 12/5
2. Liczba wyłapanych bezdomnych psów w roku :
- 2009 - 5 sztuk
- 2 0 1 0 - 2 5 sztuk
3. Koszty poniesione przez gminę za wykonanie odłowu bezdomnych psów w :
- 2009 roku- 988,20 zł
-2010roku-41.386,00zł
Opłata za umieszczenie psów z schronisku była uiszczona w formie
jednorazowej.

NIK

iodarczegc
'ołajczyk

Otrzymują:
1. adresat
2.a/a

PP.6140.

J.

Chojnów, dnia 11.04.2011 r.

.2011.RL

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
dotyczy : Wniosku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Chojnowie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r
dotyczące sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" informuje w kolejności zadanych pytań :
1. Gmina Chojnów w roku 2009 i 2010 nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wykonanie interwencyjnych odłowów
bezpańskich psów
zleciła firmie :
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa
„HART"
Dozór Sanitarno - Porządkowy
Jamróz Sławomir
ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice
2. W 2009 r. jak i w 2010 r. odnotowano po pięć wyłapanych psów, którym zapewniono
opiekę w schronisku - odłów jak i koszty utrzymania psa w schronisku poniosła gmina w
całości.
3. W 2009 r. całkowity koszt poniesiony na wyłapanie i opiekę dla psów wyniósł:
-

wyłapanie psów wraz z transportem do schroniska - 8 293,25 zł
pobyt psów w schronisku - 7 067,50 zł
RAZEM : 15 360,75 zł
Opłaty nastąpiły na podstawie faktur.

W 2010 r. całkowity koszt poniesiony na wyłapanie i opiekę dla psów wyniósł:
-

wyłapanie psów wraz z transportem do schroniska - 6 590,49 zł
pobyt psów w schronisku - 8 077,00 zł
RAZEM : 14 667,49 zł
Opłaty nastąpiły na podstawie faktur.

Sprawę prowadzi: mgr inż Radosław Lipa (076 - 8187908 w 36 )

URZĄD GMINY
57-2 1 1 CIEPŁO WODY
ul. Kolejowa 3
tel. 074/810 35 56, fax 074/ 810 32 28
identyfikator 000536663

OŚRIS.6140.1.2011

Ciepłowody, 2011.03.22

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Ciepłowody informuje, że:
1. Gmina Ciepłowody w 2009 i 2010 r., nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Duże trudności są z podpisaniem umowy ze względu na
przepełnione schroniska, znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego.
2. W 2009 i 2010 r. nie wystąpiły przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Umieszczenie psa w schronisku oraz miesięczne koszty jego utrzymania są wysokie, co
stanowiłoby duże obciążenie dla Gminy. Dlatego też, informację o występujących (bardzo
rzadko l -2 szt. w ciągu roku) bezdomnych psach lub kotach na terenie Gminy, umieszcza się
na stronie internetowej Urzędu, oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się we wszystkich
wsiach, o poszukiwaniu nowego właściciela dla zwierząt.
W budżecie Gminy Ciepłowody na 2011 r. została zabezpieczona na w/w cel kwota
w wysokości 2000.00 zł.
Z poważaniem,
i Bajtek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a
U.A/G.H

U R Z Ą D G MINY

56-330 CTFitif, CL. CrilKLBZKA 41
woj. dolnośląskie
0 0 0 5 3 3 8 0 2

tel/fax (O71) 38 48102
Rol.6140.1.2011

Cieszkówdn. 04.04.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt" Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Cieszkowie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011r.
informuje ,że:
1. Gmina Cieszków nie ma zawartej umowy z żadnym podmiotem gospodarczym na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub na zapewnienie im opieki. Czynności te są
wykonywane we własnym zakresie , występują one sporadycznie. Najczęściej
zagubionym zwierzętom odnajdują się właściciele lub są adoptowane przez nowych
właścicieli.
2. Na przestrzeni lat 2009/2010 wyłapano 4 szt psów które zostały zwrócone
właścicielom bądź adoptowane.
3. Koszty tego zadania akurat są znikome, które nie były w ogólnym rozrachunku brane
pod uwagę.

Urząd

Gminy Czarny Bór

ul. XXX-lecia PRL 18 ; 58-379 Czarny Bór
tel. (0*74) 845 01 39; 845 01 37; 845 00 05
fax (0*74) 845 00 06
e-mail: czarny-bor@bazagmin.pl; czarny-bor@xl.wp.pl
http://www.czarny-bor.bazagmin.pl
NIP: 886-10-10-205
Regon: 000533771

GKR.6140.1.2011

Czarny Bór, 2011-03-26
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy: informacji nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 r. uprzejmie informuję, iż :
1. W latach 2009 i 2010 Gmina nie posiadała stałej umowy z podmiotami prowadzącymi
schroniska na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki. W razie potrzeby
usługa ta zostaje zlecana Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami prowadzącemu schronisko lub
Straży dla Zwierząt w Polsce.
2. W roku 2009 z terenu gminy wyłapano i zapewniono opiekę dla 6 szt. psów oraz 12 szt.
szczeniąt a w roku 2010 dla 11 szt. psów i 4 szt. szczeniąt.
3. W roku 2009 koszt realizacji zadania wyniósł - 14 550 zł a w 2010- 18 480 zł płatne
każdorazowo w zależności od zlecenia.

URZĄD GMINY

55-003 CZERNICA, u!. Kolejowa 3
tel.:71/31801 23, 31801 77
tel./fax71/318 01 24

woj. dolnośląskie

ROiS0.6140.1.1.2011.MD
Czernica 28 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej
informuję:
Ad l Gmina Czernica w latach 2009 i 2010 miała podpisane stałe umowy z firmą MarMac
Marcin Kolenda,ul. 3 Maja 12, Oleśnica na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz
dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Czernica
Ad 2 W 2009 przekazano 7 psów
W 2010 przekazano 16 psów
Ad 3 W 2009 - koszt realizacji zadania to 29422,00 zł
W 2010 - koszt realizacji zadania to 39880,64 zł
Za wyłapanie psa i przyjęcie do schroniska, zakup karmy, sterylizacja psów, usługi
weterynaryjne.

inł. Małgorzata Dąbrowska
INSPEKTOR
; rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy D ł u g o ł ę k a
D ł u g o ł ę k a , ul. R o b o t n i c z a 12, 55-095 M i r k ó w

B2SHF~3

tel.:71 323-02-03, f a x : 7 1 323-02-04
www.qmina.dlugoleka.pl, gmina@gmina.dlyqoleka.pl

OŚ.6140.6.2011.MW

Długołęka. Dnia 2011-03-29

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.201 Ir. (data wpływu:
14.03.2Qł Ir.) na temat wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na pytania zawarte w w/w piśmie, informujemy co następuje.

Ad. l
W 2009r. i w 2010r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Długołęka z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmac
Marcin Kolenda z siedzibą 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12.
W 2009r. zlecenia jednostkowe na przyjęcie zwierząt do schroniska były udzielane
Schronisku dla Zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz oraz Schronisku dla
Zwierząt w Wieluniu, ul. Zielona 22 A, 98-300 Wieluń.
W 2010r. zlecenia jednostkowe na przyjęcie zwierząt do schroniska były udzielane
Schronisku dla Zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz.
Przekazywano również zwierzęta Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd
Oddziału we Wrocławiu, ul. Zeromskiego 56, za pośrednictwem firmy wyłapującej PPHU
Marmac Marcin Kolenda.
Ad.2
W 2009r. na terenie gminy wyłapano 45 bezdomnych psów a w 201 Or. 39 bezdomnych psów.
Ad. 3
Całkowity koszt poniesiony na wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku w 2009r.:
83 753 zł, w tym: wyłapywanie: 49 333zł, umieszczanie w schroniskach: 34 420 zł
Całkowity koszt poniesiony na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku w 2010r.:
75 425 zł, w tym: wyłapywanie: 51 066 zł, umieszczenie w schroniskach: 24 360 zł
Koszty wyłapywania, przetrzymania przed przewiezieniem do schroniska, transportu, opieki
weterynaryjnej były ponoszone w ramach umowy raz w miesiącu, na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt wyłapywanych. Koszty umieszczania zwierząt w schronisku były
ponoszone jednorazowo, na podstawie zleceń jednostkowych.
'.

Sprawę prowadzi Maria Waz
pok.l21,tel.71,'323-02-72

^ up.
KIEROWN

A/

58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24
te! /074/8536217, 8586206

Dobromierz, dnia*,/!03. 2011 r.

a-5^/l?IS?8-36-468

RRŚiGG 6140. 3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielnie informacji publicznej.

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Dobromierzu
informuje, że w roku 2009 i 2010 Gmina Dobromierz realizując obowiązek opieki na
bezdomnymi psami podpisała umowy na realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie.
- w 2009 r. w związku z zawartą umową Gmina przekazała kwotę 12.000 zł. (słownie złotych:
dwanaście tysięcy), płatną ryczałtowo w cyklach miesięcznych za umieszczenie 6 psów.
- w roku 2010 na ten cel Gmina z budżetu przekazała kwotę 16.000 zł ( słownie złotych:
szesnaście tysięcy ) płatną w II transzach 4.000 zł i 10 000 zł + 2.000 zł. poza umową.
W schronisku umieszczono 8 psów.

ufnplewaki

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
"Ochrona Środowiska" <srodowisko@dobroszyce.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 2011 13:48
Temat:
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na pism Biura Ochrony Zwierząt, Fundacja dla Zwierząt "Argos", ul. Garncarska 37A, 04866 Warszawa, z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu do urzędu 14.03.2011 r.) przekazuję informację o
wykonywniu zadania 'opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Wiatach 2009-2010 Gmina Dobroszyce nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W sytuacji otrzymania zgłoszenia składane było zamówienie w trybie awaryjnym
na wyłapanie psa, objęcie opieką weteryjnaryjną przetrzymanie do czasu wywozu oraz przekazanie go
do schroniska.
2. W roku 2009 zostało wyłapanych 5 psów oraz przekazanych na teren oczyszczalni ścieków w
miejscowości Dobrzeń należącej do Gminnej Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Karma dla zwierząt
kupowana jest przez Gminę Dobroszyce.
W roku 2010 zostało złożone zlecenie na awaryjne wyłapanie 1 psa.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 r.
- zakup karmy 115,88 zł
Koszt realizacji zadania w 2010 r.
- zakup karmy - 402,25 zł
- wywóz bezdomnego psa do schroniska 2318,00 zł
- suługi weterynaryjne 235,00 zł
- identyfikacja psów 1000,00 zł
Katarzyna Pawlicka
Podinsp. ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dobroszyce
tel. 71-314-11-67 w.22

(20110322)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5974

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

7011-03-9?

URZĄD GMINY
55-216 DOMANIÓW 56

woj. dolnośląskie
tel. .71301 77 26 lub 35, fax 71301 78 83
REGON 000536605, NIP 912-13-90-967

R.6140.1.2011

Domaniów, 2011.03.16

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dniał O marca 2011 r. o udzielenie
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd
Gminy w Domaniowie informuje:
1. Urząd Gminy w Domaniowie w 2009 i 2010 roku doraźnie zlecał odławianie
bezdomnych psów z zapewnieniem dalszej ich opieki,
2. w roku 2009 wyłapano 9 bezdomnych psów, a w 2010 roku - 3 psy,
3. Gmina z tego tytułu poniosła jednorazowe koszty odłowienia za umieszczenie w
schronisku bezdomnych psów na kwotę 7227 zł w 2009r. i 2690 zł w 2010 roku.

W O/J T
mgrinż.Dofo h ^U'adek-Schneider

Dziadowa Kłoda dnia 04.04.201 Ir

Nr 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 10 marca 2011 r dotyczącym udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie przekazuje następujące
informacje:
1. Gmina Dziadowa Kłoda posiada stałą umowę na przekazywanie bezdomnych zwierząt
z Fundacją Małych Braci Ś w. Franciszka w Opolu prowadzącą schronisko dla zwierząt
(umowa z dnia 14.11.2008r).
2. W roku 2009 do schroniska przkazano l psa
W roku 2010 przekazano do schroniska 5 psów oraz przekazano do adopcji l psa (sukę)
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 - 600,00 zł
Koszt realizacji zadania w roku 2010 - 2840,00zł
Za przyjęcie zwierząt do schroniska Gmina ponosi opłatę jednorazową.
Jednocześnie należy stwierdzić, że wiele bezdomnych zwierząt mieszkańcy naszej gminy biorą pod
opiekę bez udziału gminy, a mimo tego w ostatnim roku nasiliło się zjawisko bezdomności
zwierząt. Tylko w I kwartale bieżącego roku gmina musiała zaopiekować się 6 bezdomnymi
psami.

Urząd Miasta

Rynek l, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 74 645 0801

http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow pl

Wydział Organizacyjny

tel.: +48 74 645 08 15
e-mail: um@um.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 24 marca 201 1 r.

OR-2. 143 1.9.201 1

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął
do tut. Urzędu dnia 14.03.201 Ir. informuję, że:
Ad.l Gmina Miejska Dzierżoniów w ramach zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

posiada

umowę

ze

Stowarzyszeniem

Przyjaciół

Zwierząt

AZYL

w Dzierżoniowie (organizacja pozarządowa). W ramach tej umowy Gmina dofinansowuje
Stowarzyszenie, które prowadzi schronisko dla zwierząt w Dzierżoniowie. W ramach umowy
Stowarzyszenie wyłapuje, a następnie opiekuje się bezdomnymi zwierzętami w schronisku
w Dzierżoniowie.
Ad.2

Wszystkie

bezdomne

psy

z

Dzierżoniowa

trafiają

do

schroniska

w Dzierżoniowie. W 2009 roku do schroniska z terenu Dzierżoniowa trafiło łącznie 80 psów,
w 2010r. liczba ta wyniosła 90 sztuk.
Ad.3 W ramach zawartej umowy Gmina dofinansowuje Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt AZYL na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Roczna dotacja w 2009r. wyniosła 80.000 zł, natomiast w 2010r. wysokość
dotacji wyniosła 90.000 zł. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych w wysokości 1/12
dotacji rocznej.

Grochowina

godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: 07:30-15:30,
we wtorki: 07:30-16:00

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
posiada certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

URZĄD GMINY

DZIERŻONIÓW

58-200 Dzierżoniów ul. Piastowska l
telefon (74) 832-56-95
fax. (74)832-56-94
NIP: 882-18-68-034
REGON: 000533742
http://www.ug.dzierzoniow.pl
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 21-03-201 1
Numer:MK-7080-2/ll-2

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.201 Ir. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" odpowiadamy na zadane przez Państwa pytania:
Ad. 1. W dniu 19 grudnia 2008 roku w Dzierżoniowie została zawarta umowa na
okres od l stycznia 2009r. do 31 grudnia 201 Ir. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów,
Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów a

Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl"

w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 na realizację zadania publicznego w zakresie
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad. 2 Na zlecenie Gminy Dzierżoniów w 2009 roku wyłapano 25 szt. bezpańskich
psów, w 2010 roku wyłapano także 25 szt. bezpańskich psów.
Ad. 3 Zgodnie z §5 ust. 3

ww. umowy Gmina Dzierżoniów przekazuje rocznie

w formie dotacji na utrzymanie Schroniska kwotę 25.000zł. Środki finansowe przekazywane
są

w

ratach

miesięcznych

(wysokość

raty

wynosi

1/12 rocznej

do 10 dnia każdego miesiąca.

Otrzymuje:
,{ly Adresat
2) A/a

Sporządziła: AnnaŁojko tel. 74/8325684

Zast

?P

dotacji)

U R Z Ą D GMINY
w G A W O R Z Y Ć ACH
59-180

GAWORZYCE

POWIAT POLKOWICE

te! (070)831-62-85
vax 831-62-86
1
^jp 693-12-46-485

Gaworzyce, dnia 24 marca 2011 r

OSD7062.il.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 10 marca 2011 r.( data wpływu : 14 marca 2011
Urząd Gminy w Gaworzycach uprzejmie informujesz w 2010 roku
nie podpisano umowy stałej i nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy. W związku z powyższym nie były
również

realizowane

czynności opisane w pkt. 2-3 Państwa

wniosku.
Jednocześnie informujemy, że 2010 r. partycypowaliśmy w
kosztach sterylizacji bezpańskich suk w wysokości 600,00 zł.

Otrzymuje:
/T) Adresat
2. a/a

Strona l z 4

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta rafałowicz" <jolar@glogow.um.gov.pl>
<boz@boz.org.pl>
26 maja 2011 14:23
Wniosek - informacja publiczna dot. psów

Głogów dnia 22.05.201 Ir.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886

<!-[endif]->

Warszawa
WK.DGM.6140.1.

.2011

W nawiązaniu do wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję,
że w latach 2009 i 2010 Gmina Miejska Głogów realizowała zadania z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, tj
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami
- usługi weterynaryjne dot. leczenia i eutanazji
- usuwanie padliny.

W latach 2009 i 2010 - do września wyłapywaniem i czasowym przetrzymywaniem
bezdomnych zwierząt
zajmowało się PPHU „BERPOL" z Białołęki Krzysztof Berkowicz. - umowy stałe.
Natomiast opieka weterynaryjna
i hospitalizacja to zadania, które realizowano na bieżąco tzn. zgłoszenie zdarzenia lub
wypadku przekazywano do
najbliższego punktu weterynaryjnego,gdzie miało miejsce zdarzenie - zlecenia doraźne
Poniższe zestawienia obrazują ilość bezdomnych zwierząt i poniesione koszty utrzymania
oraz leczenia przez Gminę
Miejską Głogów:
Rok 2009
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Kwota wydatkowana

Wyłapywanie i przetrzymywanie

Ogółem

bezdomnych zwierząt AZYL
4.099,20 zł

l/ psy

55.339,20 zł

- miesięcznie wyłap. - do 8 szt.
- przetrzymywanie m-czne - do 18 szt.

68.976,54 zł
1.464,00 zł

21 koty (wyjątkowa sytuacja -wypadek)

6.588,00 zł

- miesięcznie wyłap - do 3 szt.
- przetrzymywanie m-czne - do 3 szt.

1.486,14 zł

3/ Przewóz psów do schroniska w Turku umowa rozwiązana w połowie 2009r.
ceny jedn. - 13,64/dobę brutto za psa
Pomoc weterynaryjna, w tym;

Kwota wydatkowana

Ogółem

11.221,08 zł

- psy -76 szt.

2.715,90 zł

- koty -11 szt.
Razem rok 2009

13.936,98 zł
82.913,52 zł

Rok 2010
Wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt AZYL

l/ psy
- miesięcznie wyłap, do 7 szt.
- przetrzymywanie m-czne - do 17 szt.

2.391,20 zł
34.744,38 zł

40.795,58 zł.

II koty (wyjątkowa sytuacja - wypadek)
- miesięcznie wyłap do 3 szt.
- przetrzymywanie m-czne - do 2 szt.
za okres od 01.01.201 Or do 17.09.201 Or.
Pomoc weterynaryjna, w tym;

732,00 zł
2.928,00zł

2011-05-26
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- psy - 30 szt.

3. 978,69 zł.

- koty -13 szt.

3.460,00 zł.

7.438,69 zł.

za okres od 0 1.01. 20 lOr do 17.09.2010r
Schronisko dla bezdomnych zwierząt - data
rozpoczęcia działalności 18.09.2010r.

l/ psy
- pobyt w schronisku + usługi
weterynaryjne

70. 176,90 zł

profilaktyka, leczenie i trwałe
znakowanie,

132.332,95 zł

zabiegi pielęgnacyjne)
2/koty

39.442,05 zł
pobyt w schronisku
weterynaryjne

profilaktyka,
leczenie
znakowanie,

+

usługi

i

trwałe

20.640,00 zł
2.074,00 zł

zabiegi pielęgnacyjne)
3/ Odłowienia psów i kotów
4/ Usuwanie padliny
Razem za rok 2010

180.567,22 zł

OGÓŁEM (za rok 2009 i 2010)

263.480,74 zł

Biorąc pod uwagę pomoc doraźną tzn. bieżące wyłapywanie i czasowe
porzuconych i bezdomnych

przetrzymywanie

zwierząt w AZYLU płatności realizowane były zgodnie z zapisami w umowach i zleceniach tj.
- umowy roczne i półroczne płatne w systemie miesięcznym - za realizację danej usługi,
- zlecenia, jednorazowe usługi - płatne po wykonaniu zadania.
Pragnę dodać, że Gmina Miejska Głogów od kilku lat prowadzi bezpłatne znakowanie
psów z zakupem
microchipów włącznie oraz dopłaca do szczepień przeciw wściekliźnie. Poniższej przedstawiam
koszty zadań z podziałem
na lata;
l/ 2009r.
- zakup microchipów
- trwałe znakowanie

- 20.697,30 zł,
- 10.941,41 zł,

2011-05-26
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- sczepieniap. wściekliźnie

- 17.646,81 zł,

2/2010r.
- zakup microchipów

- 21.685,50 zł,

- trwałe znakowanie

- 22.848,75 zł,

- sczepienia p. wściekliźnie

- 18.857,88 zł,

Miejskie schronisko dla bezdomnych i porzuconych zwierząt w Głogowie obsługiwane
przez Konsorcjum, gdzie
Liderem jest AMICUS - Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom. Z perspektywy kilku
m--cy2010r.
po uruchomieniu schroniska widać, że właściciele czworonogów sukcesywnie unikają trwałego
znakowania zwierząt co
jest powodem do szybkiego ich pozbywania się. Nasze schronisko prowadzi działalność adopcyjną i
promocyjną w Internecie,
prasa i na bilbordach, ale liczba porzuconych zwierząt wciąż rośnie.

Naczelnik

Wydziału

Komunalnego
Iwona Szlempo

JR

901 1-

Głogów: 2011-04-06

Urząd Gminy Głogów

UL Słodowa 2b, 67-200 Głogów
tel. 76-836-55-55, fax 76-836-55-67
NIP: 693 -10 -13 - 775

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Numer pisma: RK.6140.0006/001.2011

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2011 r. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. W 2009 r. gmina Głogów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opieki z firmą PPHU „Berpol" Krzysztof Berkowicz. Natomiast w 2010 r. umowa
została podpisana z Głogowskim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami „AMICUS".
2. W 2009 r. na terenie gminy Głogów odłowiono 10 psów, natomiast w 2010 r. -12 psów.
3. W 2009 r. koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł: 26 200,00 zł (w tym zakup karmy i usługi
weterynaryjne). Natomiast w 2010 r. koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł: 29 745,00 zł.
Forma płatności - każdorazowo, jeśli istnieje konieczność świadczenia usługi weterynaryjnej i zakupu
karmy.

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ,^rgos", ul. Garncarska 37 A, 04 - 886 Warszawa;
2. A/a.

Alina Kaleta, 076 836 55 58.

ERftTooranMua
KOMUNALNEJ l MIESZKANIOWI: l

Głuszyca,dnia 29.03.2011 r,

GKiM. 1431,1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
Urząd Miejski w Głuszycy uprzejmie informuje, że w łatach 2009 i 2010 nie miał stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
W roku 2009 zlecana była jedna usługa w ramach akcji interwencyjnej dotyczącej odłowu 4-ch
bezpańskich psów:
a) odłowienie bezpańskich psów- ł.899.30 zł.
b) usługa weterynaryjna - 350,- zł.
c) jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku 4 psów - 4.000,- zł.
Koszt usługi wyniósł: 6.249,30 zł.
Wykonane zostały sterylizacje 12 kotek w celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu
bezdomnych kociąt:
a) rok 2009 - 3 kotki - koszt ~~ 440,- zł.
b) rok 2010 - 9 kotek - koszt - 1.029,90 zł.
Koszt usług sterylizacji kotek - l .469,90 zł.
Usługi były wykonane przez uprawnione podmioty:
1. Wielobranżowa Firma Usługowa „HART" Dozór Sanitarno Porządkowy,
ul. Kopernika 12/5; Świebodzice;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl,
ul. Brzegowa 151, Dzierżoniów;
3. Gabinet Weterynaryjny
ul. Armii Krajowej 13, Nowa Ruda;
4. Przychodnia Weterynaryjna „Yiktoria"
ul. Gdańska 2C, Głuszyca
5. Przychodnia Weterynaryjna TRI - VET S.C.
ul. Grodzka 75d, Wałbrzych

Łączny koszt odłowu 4-ch psów i sterylizacji 12 kotek kosztował Gminę - 7.719.20 zł.
Z poważaniem

Sporządziła: Jadwiga Matysiak
lei. 74 88 66 75?

URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Mickiewicza l
56 - 200 Góra
Województwo Dolnośląskie
tel. (065) 544-36-00 fax. (065) 543-26-58
www. gora.com.pl e-mail: gk@gora.com.pl
GK.6140.14.2011

Góra, dnia 23 marca 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 r. (14 marca 2011 r. data
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Górze) w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:
1. W 2009 r. Gmina Góra do maja 2009 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki - firmie P.P.H.U. BERPOL,
67-221 Białołęka 33/3, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Berkowicza. Od 5 maja
2009 r. Gmina Góra podpisała stałą umowę z ww. firmą.
W 2010 r. Gmina Góra udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

oraz

zapewnienie

im

opieki

-

firmie

P.P.H.U.

BERPOL,

67-221 Białołęka 33/3, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Berkowicza oraz firmie
GUT-FARMER S. GUT, ul. M.C. Skłodowskiej 30, 55-120 Oborniki Śląskie.
2.

Ilość wyłapanych zwierząt łącznie w 2009 r. - 12 psów, a w 2010 r. - 13 psów.

3.

W 2009 roku koszt realizacji całego zadania 20 664,10 zł - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie wyniósł:
- zlecenia za wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 4 880,00 zł
- z tytułu stałej umowy - 8 784,00 zł
- zakup karmy - l 934,59 zł
- zakup wyposażenia dla psów - 4 122,00 zł
- usługi weterynaryjne - 894,45 zł
- inne - 49,06 zł.

W 2010 r. koszt realizacji całego zadania 21 559,82 zł - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie wyniósł:
- zlecenia za wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 5 220,00 zł dla firmy P.P.H.U.
BERPOL, 67-221 Białołęka 33/3, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Berko wieża
- zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 12 662,00 zł dla firmy
GUT-FARMER S. GUT, ul. M.C. Skłodowskiej 30, 55-120 Oborniki Śląskie.
- zakup karmy - 2 462,00 zł
- zakup wyposażenia dla psów - 84,32 zł
- usługi weterynaryjne - l 131,50 zł.

Z u p . BliJ/RNilSTRZA
pT]W

Aneta Ifliewiarowska
_
(Gospodarki
Komuna^ i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Joanna Patronowska, referent, pokój nr 104, tel. 065 544 36 23, e-mail: gk@gora.com.pl

U R Z Ą D GMINY
59-150 GRĘBOCICE
powiat Polkowic*
woj. dolnośląskie

Grębocice, dnia 28.03.2011 r.
RZPiGN-6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
W roku 2009 i 2010 gmina udzielała zleceń zgodnie ze zgłoszeniami otrzymanymi
od sołtysów lub mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przebywających w
miejscowościach na terenie gminy( były to psy głównie porzucone przez ich właścicieli).
1. W ciągu roku 2009 odłowiono 6 psów. Psy z terenu gminy transportowała firma „HART"
Prywatna Firma Usługowa Dozór Sanitarno - Porządkowy, 58-160 Świebodzice ul. Mikołaja
Kopernika 12/5 i Transport Zwierząt Zbigniew Paruch ul. Legnicka 12A/1, 59-400 Jawor.
Psy zostały oddane do schronisk:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów (4 szt.)
- Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych Robert Bienias Uciechów
Osiedle Białe 58-203 Dzierżoniów (2 szt.),
- l suczka po sterylizacji została zaadoptowana,
- l pies został potrącony przez samochód i po jego wyleczeniu w Lecznicy Weterynaryjnej
został przekazany do adopcji.
W 2009 roku z budżetu gminy na bezdomne psy została wydana kwota 17.489,03 zł.
2. W ciągu 2010 roku odłowiono 8 psów i 6 szczeniąt. Psy z terenu gminy transportowała
firma „HART" Prywatna Firma Usługowa Dozór Sanitarno - Porządkowy, 58-160
Świebodzice ul. Mikołaja Kopernika 12/5 i Transport Zwierząt Zbigniew Paruch ul.
Legnicka 12A/1, 59-400 Jawor.
Psy zostały oddane do schronisk:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów (5 szt.+ 6
szczeniąt),
- Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych Robert Bienias Uciechów
Osiedle Białe 58-203 Dzierżoniów (l szt.)
- Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS Białogard ul. Zwycięska 58,78-200 Białogard
(Szt. 2).
W 2010 roku z budżetu gminy na bezdomne psy została wydana kwota 22.672,20 zł.
Wyłapywanie i przyjęcie zwierząt do schronisk było ustalane indywidualnie - kwoty były w
różnej wysokości.
Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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Gminy l Miasta
59-620 Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, dnia 12.04.2011 r.

WT. EK.7080-1/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot Waszego pisma: znak -bez numeru, które otrzymaliśmy w dnia 14.03.201 Ir.
Gmina nie ma własnego schroniska dla zwierząt oraz nie ma podpisanej umowy
z żadnym schroniskiem. Zwracaliśmy się z zapytaniem do kilku schronisk o
możliwość zawarcia umowy na usługi związane z bezdomnymi zwierzętami
jednak uzyskaliśmy odpowiedzi negatywne z powodu przepełnień jakie tam
panują. Na dzień dzisiejszy, mamy umowę ze Schroniskiem w Jeleniej Górze ,
na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt, jednak pod warunkiem, że w
danym momencie schronisko będzie miało taką możliwość.
W Gryfowie Śląskim są osoby należące do Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Jeleniej Górze . Osoby te we własnym zakresie zajmują się
rożnego rodzaju pomocą taką jak dokarmianie zwierząt, pomoc w szukaniu
nowych właścicieli bezpańskim psom, jak również zdobywanie karmy od
sponsorów.
Ilość zwierząt- psów przekazanych do schroniska w :
2009 r. - 3 psy,
2010 r. - 2 psy,
Koszty gminy, to pomoc w leczeniu, przekazaniu do schroniska zwierząt oraz
zakupie karmy .
2009 r. - 3.858,79 zł.
2010 r. - 3.106,28 zł
Formy płatności za opiekę są ponoszone jednorazowo, przy zleceniu.

BU
Sprawę prowadzi Krystyna Samborska
Pok. 6, tel (075) 7813952

U R Z Ą D GMINV
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tj;./fax C-75) 75-15-124, 75-15-185, 285

Janowice Wielkie 2011 -03-24

UG.TCH.7010.751.2.2011.TCH

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA
Dotyczy : Waszego pisma z dnia 10.03.2009r w sprawie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie.
Odpowiadając na Państwa pismo uprzejmie informuję , że :
1. Gmina Janowice Wielkie nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt
2. Działania w tym zakresie w dalszym ciągu sprowadzaj ą się wyłącznie do
interwencyjnego odłowu pojedynczych psów
- usługi w tym zakresie wykonuje MPGK Jelenia Góra, które na zlecenie
Gminy odławia i dostarcza odłowione zwierzęta do Schroniska dla Zwierząt
w Jeleniej Górze
3. W roku 2009 odłowiono interwencyjnie 2 psy i w roku 2 0 1 0 - 2 psy na
terenie Gminy Janowice Wielkie /3 psy z Janowie Wielkich i l z Trzcińska/
4. Schronisko dla Zwierząt w Jeleniej Górze prowadzi odłów zwierząt na
zlecenie Gminy /koszt odłowu wraz z pozostałymi kosztami wynosi od 600 zł
-900zł /za l psa/
W roku 2009 koszt ok 1500 zł i w roku 2010 ok. 1500 zł
/wg. kosztów jednorazowego umieszczenia psa w schronisku /
Ze względu na bardzo wysoki koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami /tj.
odłów,transport, badanie weterynaryjne i 14 dniowy pobyt psa w schronisku
oraz uśpienie/, działania Gminy ograniczaj ą się do doraźnych, przeważnie
wynikających z zagrożenia , a nie systematycznych odłowów, choć na pewno
jest taka potrzeba.
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'Kamil Kowalski
Sprawę prowadzi:
Tadeusz Chrząstowski
hisp LIG.Janowice W i e l k i e
lei 75 75-15-185 w. 1 1 0

\)S
..;.ąc* Miejski w Jaworze
r(jział Gospodarki Komunalnej
3ynek 1, 59-400 Jawor
VTO|. dolnośląskie

Jawor, dnia 29 marca 2011 r.

GK.6140.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Jaworze informuje, że:
1. W roku 2009 podpisano następujące umowy:
na wyłapywanie bezpańskich , wałęsających się zwierząt bez opieki na
terenie miasta Jawora jednorazowo z firmą Prywatna Wielobranżowa Firma
Usługowa „HART" - Dozór Sanitarno - Porządkowy, Sławomir Jamróz, ul.
Mikołaja Kopernika 12/5, 59-160 Świebodzice, oraz od lipca r. ze Zbigniewem
Paruchem zam. w Jaworze przy ul. Legnickiej Nr 12 a
przyjmowanie na pobyt psów bezdomnych odbywało się na podstawie
jednorazowego zlecenia do schroniska w Białogardzie oraz na podstawie umowy
od lipca w LPGK Legnica - Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy przy ul.
Ceglanej 1.
W roku 2009 wyłapano 14 psów, w schroniskach umieszczono 4 bezpańskie psy
pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem i odnalezieniu właścicieli w rejestrze wg
numeru indexel oddano właścicielom.
- płatności za opiekę regulowano na podstawie wystawianych przez podmioty
faktur, poniesione koszty to kwoty:
- Wyłapywanie psów i transport do schronisk - 13.427,87 zł
- Schronisko
- 5.224,00 zł
2. W roku 2010 podpisano następujące umowy:
na wyłapywanie bezpańskich , wałęsających się zwierząt bez opieki na
terenie miasta Jawora ze Zbigniewem
Paruchem zam. w Jaworze przy ul.
Legnickiej Nr 12 a
- przyjmowanie na pobyt psów bezdomnych odbywało się na podstawie umowy
w LPGK Legnica - Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy przy ul.
Ceglanej 1.
Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z
późn. zm.), podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Koło w Jaworze z siedzibą w Jaworze przy ul. W. Witosa l B/3 na realizację
zadania publicznego tj. ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
W roku 2010 wyłapano 18 psów, w schronisku umieszczono 12 bezpańskich psów
pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem ' odnalezieniu właścicieli w rejestrze wg
numeru indexel oddano właścicielom.

płatności za opiekę regulowano na podstawie wystawianych przez podmioty
faktur, poniesione koszty to kwoty:
-

Wyłapywanie psów i transport do schroniska
Schronisko
- 13.636,00 zł.
Umowa TOŻ Koło w Jaworze - 4.000,00 zł.

- 19.200,00 zł.

Z poważaniem
Zup.BURMISTRZA
Wiesła

Sprawę prowadzi: M. Maciejczak tel. 76/8702021 wew. 224

o xx/i Ą D

58-140 Jaworzyna S!qska, ul. Wolności'?
woj. dolnośląskie
(4)
tel. 074 -88|||" 074 85-88-233

IGK 6140.1.2011

Jaworzyna Śląska 21.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37 A
04.-886 Warszawa

Dotyczy : odpowiedzi w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
W zwiąku z powyższym przedkładam informacje stosownie do zapytań
przedstawionych we wniosku z dnia l O marca 2011.
1 .W roku 2009 i 2010 Gmina Jaworzyna Śląska miała zawarte umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Schronisko dla Zwierząt
„Azyl 58 -200 Dzierżoniów ul.Brzegowa 151.
2 a)W roku 2009 oddano do schroniska 5 psów - koszt 10 000 zł.
2 b)W roku 2010 oddano do schroniska 8 psów- koszt 16 000 zł
3. Koszty przedstawione w pkt 2a i 2b stanowią całkowite koszty poniesione przez Gminę
na realizację zadania, są to kwoty ryczałtowe. Koszt utrzymania jednego zwierzęcia
wynosi 2000 zł.

y^

BUfRMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz
Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a/

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
5&330Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
tel. 74 84 552 15, 74 84 552 16
fax 74 885 52 69
NIP 86Miqmi32l l

Jedlina -Zdrój, dnia 30.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek informuję:
Ad. l Gmina Jedlina- Zdrój nie posiadała w latach 2009 i 2010 stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dokonywano doraźnych zleceń firmie „HART"
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa . Dozór Sanitarno- Porządkowy ul. Kopernika
12/5 58-330 Świebodzice.
Ad. 2 W roku 2009 wyłapano 1-ego psa, a w roku 2010 również 1-ego.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2009- 2790 zł., a w roku 2010-3290,30 zł.

/^RZYMUJĄ:
(/\^ adresat
2. GMI-a/a
Sporządził: A. Lis

Marek Fedoruk

URZĄD MIASTA l GMINY
JELCZ - LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
Jelcz-Laskowice dnia, 23 marzec 2011 r.
telefony:
sekretariat:

71
71
71
fax 71

381
381
381
381

71 00
71 22
71 45
71 11

GR. 6140.5

2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Wniosku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie bezdomnych zwierząt.

Urząd Miasta i Gminy w Jelczu - Laskowicach udziela informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami :
W 2009 i 2010 roku gmina Jelcz-Laskowice nie zawierała stałych umów
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy pojawił się
bezpański pies to był odławiany przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach i odwożone do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt „AZYL „ w Dzierżoniowie.
W 2009 roku wyłapano na koszt gminy 21 bezdomnych psów,
w 2010 roku 15 bezdomnych psów.
Całkowity koszt w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w 2009 roku wyniósł 61.200 złotych,
w roku 2010 wyniósł 38.051 złotych.
Za jednorazowe umieszczenie psa w schronisku w 2009 i 2010 roku gmina
zapłaciła 1500 złotych.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. archWoman Litwicki
KierowniłcWydzialu
Architektury iVNieruchomości

PJ

SI HUŚTA

Jelenia Góra 24. 03. 2011 r.

GK.614.1.2011.P2
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 10.03.2011 roku w sprawie

udostępnienia informacji

publicznej uprzejmie informuję, że:
ł. Miasto Jelenia Góra od 1995r. ma zawartą stałą umowę z Miej skim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej, które prowadzi Schronisko dla Małych Zwierząt przy
ul. Spółdzielczej 33a w Jeleniej Górze. MPGK jest w 100% spółką gminy.
Kierownikiem schroniska jest Pan Eugeniusz Ragiel - Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce.
Na terenie schroniska prężnie działa i

ma swoją siedzibę Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami w Polsce - Oddział w Jeleniej Górze .
2. W 2009 r. do Schroniska przyjęto 510 zwierząt, z tego 452 psy i 58 kotów:
- 175 zwierząt (175 psów) trafiło do Schroniska w wyniku przeprowadzonych odłowów,
- 335 zwierząt (277 psów, 58 kotów) doprowadzono do Schroniska.
Na koniec roku 2009 r. w Schronisku przebywało 131 zwierząt (108 psów, 23 kotów).
W 2010 r. do Schroniska przyjęto 456 zwierząt, z tego 379 psów i 77 kotów:
- 202 zwierzęta (187 psów i 15 kotów) trafiły do Schroniska w wyniku
przeprowadzonych odłowów
- 254 zwierzęta (192 psów, 62 koty) doprowadzono do Schroniska.
Na koniec roku 2010 r. w Schronisku przebywały 123 zwierzęta (104 psy, 19 kotów).
3. Miasto finansuje

usługi schroniska przekazując środki na usługi weterynaryjne,

prowadzenie akcji sterylizacji bezpańskich kotów, realizację programu „Podaj łapę'
mającego na celu trwałe oznakowanie psów ( czipy).
W 2009 r. przekazano 310 000 zł, a w 2010r. kwotę 380 000 zł.

Zup.

URZĄD GMINY

56-209 Jemielno
teL-065/ 544-74-79, fax: 065/544-74-82
POW. górowski
woj. dolnośląskie

Jemielno, dnia 15-03-2009r.

GN.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 10-03-2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
Urząd Gminy w Jemielnie informuje, że:
1. Gmina Jemielno jest obszarem typowo wiejskim, gdzie problem bezdomnych zwierząt
nie jest uciążliwym zjawiskiem. Grnina nie ma podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zadanie to wykonujemy we własnym zakresie
przy pomocy człowieka przeszkolonego w tym celu.
2. W 2010 roku zostały wyłapane 3 bezdomne psy, którymi zaopiekowali się ludzie
dobrej woli z terenu Gminy.
3. W 2010 roku Gmina nie poniosła kosztów na wykonanie zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami".

Z poważaniem

U R Z Ą D GMINY

67-222 JERZMANOWA

ul Głogowska Nr 7
tel.(076) 831-21-21 ; 831-21-7
fax 831-21-19 NIP 693-100-48-13

RGKiM.II.6140.1.11

Jerzmanowa dnia 2011-03-18

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy Jerzmanowa w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-03-201 Ir. informuje,
iż w 2009 i 201 1 r. nie zawierał umowy i nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt .
Otrzymuje;
l . adresat
2. a/a

BK

URZĄD GMINY

'^

58-521 JEŻÓW SUDECKI
ul. Długą 63

Jeżów Sudecki, dnia 28.03.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Jeżów
Sudecki informuje, że:
1. Gmina Jeżów Sudecki w roku 2009 i 2010 dokonywała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki dla Schroniska dla
Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. W zakresie tym nie były zawarte umowy
stałe.
2. W roku 2009 Gmina Jeżów Sudecki dokonała 3 zleceń dotyczących 3
zwierząt, natomiast w roku 2010 odpowiednio 5 zleceń dotyczących 11
zwierząt.
3. Pełny koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 2552,20 złotych,
natomiast w roku 2010 wyniósł 14896,40 złotych.

URZĄD GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
WR/614/1/2011

Jordanów Śląski, dn.16.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Gminy w Jordanowie
Śląskim informuje, że jest podpisana umowa z firmą świadczącą opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami polegającą na wyłapywaniu, zabezpieczeniu zwierząt,
opiekę, nadzór weterynaryjny nad przetrzymanymi zwierzętami oraz mającą
sukcesy w zakresie adopcji zwierząt bezdomnych.
Firmą współpracującą z Urzędem Gminy Jordanów Śląski we wspomnianym
temacie jest „GUT-FARMER" S.Gut, ul. M. C.Skłodowskiej 30, 55-120 Oborniki
Śląskie.
Koszt wyłapania zabezpieczenie zwierzęcia wynosi : 1000 zł netto + 23% VAT,
koszt transportu zwierzęcia 186 zł + 23% VAT oraz co miesięczny ryczałt
(opieka nad bezdomnymi zwierzętami) wynoszący 492 zł.

Z poważanie
WOJ

Jordanów

teC.071 39-11-583
fa.^071 39-11-590

e-maif:

ufl@fordano-wslaslii.pf

URZĄD GMINY

Kamieniec Żabko wieki dnia 22.03.2011 r.

w Kamieńcu Zob owickim

ul. Ząbk.-.-. .. .a 26
57—230 Kamieaiec Ząbkoirictt
teL (074) 8162014, fax 8173361

Biuro Ochrony Zwierząt
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa.

Udzielając odpowiedzi na pismo w sprawie
opieki na bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję że w
2009 odłowiono 2 bezpańskie psy do Schroniska dla Zwierząt
AZYL Dzierżoniów ul.Brzegował 51 na kwotę 4000 zł.
Natomiast w 2010 roku odłowiono 8 psów do Inspektoratu
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" Białogard
ul.Zwycięstwa 58 na kwotę 8405 zł,oraz przebywało pod opieką
stałą ryczałtową 2009 roku psów 22 szt. na kwotę 25000 zł,
2010 roku psów 12 szt.na kwotę 9000 zł.

rysi

Referatu

P3

U rząd Miasta K a m i e n n a G ó r a
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
tel.(75) 64 55 130 fax (75) 64 55 150
www.kamiennagora.pl e-mail: sekretariat@kamiennagora.pl
Kamienna Góra, dnia 16 marca 2011 r.
IOŚ.6140./f .2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem uprzejmie informuję, że:
-

w latach 2009 r. i 2010 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała umowę z
panem Andrzejem Kuncewiczem zam. przy ul. Benedyktyńskiej 39a w
Krzeszowie w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy
Miejskiej Kamienna

Góra oraz sprawowania

opieki

nad nimi przed

przewiezieniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub przekazania
nowemu właścicielowi;
-

w 2009 r. zostało wyłapanych 6 psów natomiast w 2010 r. zostało wyłapanych
5 psów oraz 1 kot

-

w 2009 r. kosz realizacji w/w zadania wyniósł ok. 3300 zł natomiast w 2010 r.
2200 zł, forma płatności przelewem po otrzymaniu faktury.

v*\

U R..M-KSTK2; A
JNIK

ITURY MIEJSKIEJ
:RONY ŚRODOWISKA
Maadalena Bręśkiewicz
Sprawę prowadzi: Magda Kozubska
Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
tel.7564-55-130
e-mail: kozubskam@kamiennagora.pl

ć O3

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra AL Wojska Polskiego nr 10
www.gmina.kanriennagora.kei.pl
telefony: (075)744-40-31 do 33 Fax: (075) 744-28-57
e-mail: urzad.gminy@kamiennagora.kei.pl
Kamienna Góra 28,03,201 1 r.
KR,6140.4,2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos*
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Kamiennej Górze, działając zgodnie z art.4, ust. l, pkt l Ustawy z dnia
6,09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.200I, Nr 112, póz. 1198 zpóźn.zm.),
w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.201 1 r, niniejszy informuje, ze w 2009 roku nie
realizowaliśmy w formie zlecenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami jak i nie prowadziliśmy
wyłapywania zwierząt bezdomnych i tym samym nie ponoszono kosztów związanych tym zadaniem,
W roku 2010 zagospodarowano 2 szt bezpańskich psów poprzez umieszczenie ich w ramach
zlecenia doraźnego w Schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Inspektorat Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS" , ul. Zwycięstwa 58, 58-200 Białogard.
Koszt przyjętych 2 szt psów wyniósł : 2,000,00 zŁ
Wyłapanie psów oraz ich przekazanie do Schroniska zlecono : Prywatnej Wielobranżowej Firmie
„Hart", Dozór Sanitamo-Porządkowy, ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice
Koszt wyłapania i transportu psów wyniósł : 3.904,00 zł
Koszt całkowity poniesiony w 2010 r na realizację zadania - przekazanie do Schroniska
2 szt psów wyniósł 5.904,00 zł i został uregulowany przelewami zgodnie z otrzymanymi fakturami
za wykonane usługi.
Przekazując powyższe pragniemy poinformować, że aktualnie w zakresie realizacji
wymienionego zadania przez gminę napotykamy na bardzo duże problemy. Gmina Kamienna Góra
jest małą wiejską gminą w której aktualnie brak jest możliwości stworzenia samodzielnie Schroniska
dla małych zwierząt, a okoliczne schroniska odmawiają podpisania stałej umowy ze względu na
ponadnormatywne przepełnienia.
Przekazując powyższe pragniemy zwrócić uwagę, że problem, głównie bezpańskich psów
wymaga głębszej analizy i być może zmiany przepisów w kierunku, np. nałożenia obligatoryjnych
obowiązków na właścicieli i posiadaczy psów dot. ścisłej ewidencji zwierząt aby ograniczyć do
minimum wyzbywanie się ich w niekontrolowany sposób, powodując tym samym szybko rosnącą
skalę ich bezdomności.
Informując o powyższym, żywimy nadzieję, że spostrzeżenie nasze w sprawie rosnącej
bezdomności psów zostanie przez Waszą Fundację wykorzystane, w miarę sposobności w dalszych
działaniach na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych.
z poważaniem :
Sprawęprowadzt:
Jan Guzy
e-mail: fftzy@kamiennagora.kej.pl

z

u p o w a ż n i a WÓJTA

KIEROWN IK/R E FEHATU
KOMUNALNEMU i ROUNICTWA

GMINA K A R P A C 7

Karpacz, dnia 18 marca 2011 roku

ul. Konstytucji 3 Maja 54
5 8 - 5 4 0 KA R P A ^
(

SM.5520.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
ul. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Wasze pismo Ds 48 z dnia 10 marca 2011 roku, dotyczące zadania
własnego gminy „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:
ad 1) Gmina Karpacz w latach 2009 - 2010 nie miała podpisanej żadnej umowy z podmiotem
zajmującym się zapewnieniem opieki i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Jednocześnie
informuję, że od kilku lat Gmina Karpacz czyni starania o podpisanie takiej umowy z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, w którego zarządzie
znajduje się Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze (jedyne w promieniu 80 km od
Karpacza). Starania te do chwili obecnej kończyły się brakiem odpowiedzi lub milczeniem na
składaną ofertę. W ostatnim okresie przedstawiciele MPGK Sp. z o.o. (po kolejnych naciskach ze
strony władz miasta Karpacza) zadeklarowali podjęcie rozmów po terminie wygaśnięcia umów z
innymi gminami (2011 rok). Do chwili obecnej kwestia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
załatwiana była doraźnie poprzez wydawanie jednorazowych zleceń. Wadą tego rozwiązanie są
jednak częste odmowy przyjęcia zwierzęcia lub przesuwanie terminu przyjęcia ze względu na brak
miejsc.
ad 2) W roku 2009 odnotowano 4 takie przypadki, a w roku 2010-6 przypadków,
ad 3) Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł ok. 4000 zł, a w roku 2010 około 6000 zł. Ze
względu na sytuację opisaną w pkt. l były to płatności jednorazowe, przelewem na podstawie
wystawionego wcześniej zlecenia na przyjęcie zwierzęcia do schroniska oraz otrzymanej faktury.

Wykonano 2 egz.
egz l - Adresat
egz 2 - a/a

mgrinż. Bogdan Malinowski

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

(5) ul. F^jnek-Ratusz l
55-080 Kqły Wrocławskie
REGON 931 935052
NIP 9 1 3 - 0 0 - 0 5 - 1 47

Kąty Wrocławskie, 23 marca 2011 r.

OŚiR.7080-0008/001/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. (data wpływu; 14 marca
2011 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, że:
- zlecenia na odłowienie psów bezdomnych w roku 2009 i 2010 otrzymywał Pan Tomasz
Jagielski, prowadzący działalność pod firmą Hotel dla zwierząt „Kubuś", Szymanów 7,
55-080 Kąty Wrocławskie. Zwierzęta były przyjmowane na prośbę Gminy do Schroniska dla
zwierząt „AZYL" prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, ul. Brzegowa
151,
58-200 Dzierżoniów oraz do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych
i Porzuconych, Os. Białe 7, Uciechów, 58-203 Dzierżoniów;
- w roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 8 bezpańskich psów, w roku 2010 - 11
psów;
- w roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 22.820,30 zł, natomiast w 2010 roku
30.889,30 zł. Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

Otrzymują:
1, adresat
2. a/a

Sorawą prowad:i:
Dorota Demko, Tel. 71/390-71-52

mg' inż. Jadwiga Wójcik

p;
URZĄD MIASTA

w KŁODZKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
f Ochrony środowiska
WGV6140.6.2011

Kłodzko, 22.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w
Kłodzku w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. W roku 2009 i 2010 Gmina Miejska Kłodzko posiadała podpisaną umowę na
realizację zadania należącego do sfery zadań publicznych w zakresie opieki
nad zwierzętami zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 11 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002
z późn. zm.) z Fundacją Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa
Przyrodniczego „MRUNIO" z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 38 F.
2. W ramach umowy zostało wyłapanych i objętych opieką:
- w roku 2009 : 85 psów i 5 kotów w tym:
• 78 psy oddano do adopcji,
• 7 psów odnalazło swoich właścicieli,
• 5 kotów oddano do adopcji.
- w roku 2010: 68 psów i 16 kotów w tym:
• 61 psów oddano do adopcji,
• 7 psów odnalazło swoich właścicieli,
• 16 kotów oddano do adopcji.
3. Koszty jakie Gmina Miejska Kłodzko poniosła na realizację zadania w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły:
- w roku 2009 wyniosły 55 896 zł;
- w roku 2010 wyniosły 84 861,51 zł.

~
Otrzymują:
1. Adresat.
2

Ąa

Sprawę prowadzi:
Barbara Sałdzień
tel.748654670

Z-ca BURMISTRZA
Mjasta Ktodzka

Henryk Urbanowski
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Kłodzko, dnia 21 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję, że w
roku 2009 i 2010 Gmina Kłodzko miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151.
W 2009 roku Stowarzyszenie odłowiło 5 bezpańskich psów na ogólna kwotę 12.500 zł.
Ponadto zlecono przejęcie dalszej opieki nad 3 dorosłymi psami oraz 2 szczeniakami Fundacji
Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „MRUNIO", Jaszkowa Dolna
38F, 57-300 Kłodzko na ogólna kwotę 7.700 zł.
W roku 2010 Stowarzyszenie odłowiło 5 bezpańskich psów na kwotę 10.000 zł,
Fundacji „Mrunio" przekazano do dalszej opieki 2 bezpańskie psy, na kwotę 3.500 zł.
Płatności za usługi, w przypadku umowy ze Stowarzyszeniem, były jednorazowe
obejmujące całe kwoty umowy, natomiast w przypadku Fundacji, na podstawie indywidualnych
zleceń, po ich zrealizowaniu.

zup. WÓ
Referalu
asobów Naturalnych

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Marcin Kluczyński

tel.74647-41-38

e-mail: m.kluczynski@gmina.klodzko.pl

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
Al. Pałacowa l
55-040 Kobierzyce
tel. (+4871)36-98-130
fax. (+4871)31-11-252
www.ugk.pl

e-mail: info@ugk.pl

PG.1431.0001.11-001/11

Kobierzyce, dnia 28.03.201 Ir.

Szanowny Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Pot.: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.03.201 Ir.
fdata wpływu 14.03.201 Ir.)

W związku z otrzymanym wnioskiem w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję:

Ad.l.
Gmina Kobierzyce w 2009 r. jak i w 2010 r. miała podpisaną umowę na wyłapanie bezdomnych psów
z terenów gminy z Wielobranżową Firmą Usługową „Hart" Dozór Sanitarno - Porządkowy z/s w
Świebodzicach, ul. Kopernika 12/5 oraz na opiekę nad bezdomnymi psami z Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt Schronisko dla zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie.

Ad.2
W 2009 r. do schroniska dla zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie zostało przekazane 15 szt. psów.
W 2010 r. do schroniska dla zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie zostało przekazane 14 szt. psów.

Ad.3
W 2009 r. na wyłapanie i transport psów Gmina wydała 19596,14 zł oraz za opiekę nad bezdomnymi
psami przekazała w ramach dotacji dla schroniska w Dzierżoniowie kwotę 30 000 zł.
W 2010 r. na wyłapanie i transport psów Gmina wydała 8331,20 zł oraz za opiekę nad bezdomnymi
psami przekazała w ramach dotacji dla schroniska w Dzierżoniowie kwotę 28 000 zł.

zup

GMINA KONDRATOWICE
ul Nowa1.Kondratow.ee
57-150 Prusy
Regon 931934940
".n 914-11-96-122

RÓL.6606.39.201 l.DK

Kondratowice,dnia 16 marca 2011 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :
Ad l. Gmina Kondratowice posiada umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt począwszy od
2010 roku, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie.
Ad 2. W 2010 roku wyłapano na koszt gminy do Schroniska 3 psy.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania z formą płatności jako dotacja ryczałtowa do 20 stycznia
za 3 psy wynosi 6 000 złotych. W ramach tej kwoty znajduje się wyłapywanie
i umieszczenie w schronisku psów.

Z poważaniem

Sporządził:
K. Dobrowolski

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<rolnictwo@kostomloty.pl>
<boz@boz.org.pl>
21 marca 2011 14:28
Dot. wyłapywania bezdomnych psów

Kostomłoty, dnia 21-03-2011 r.
SG.1431.2.201
ZWIERZĄT
ZWIERZĄT „ARGOS"

BIURO OCHRONY
FUNDACJA DLA
04-886 WARSZAWA
UL. GARNCARSKA 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji
publicznej informujemy, iż:
Urząd Gminy Kostomłoty jest na etapie opiniowania uchwały w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kostomłoty oraz dalszego z
nimi postępowania, w związku z powyższym nie ma podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W wypadku zgłoszenia występowania
bezdomnych zwierząt Gmina udzielała doraźnych zleceń, Prywatnej
Wielobranżowej Firmie Usługowej „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul.
Mikołaja Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice. Zwierzęta w większości
umieszczane były za pośrednictwem firmy w Schronisku dla zwierząt
„Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl" ul. Brzegowa 151, 58-200
Dzierżoniów.
W 2009 r. dokonano dwóch interwencji odłogu bezdomnych psów na kwotę
około 5500 zł.
W 2010 r. dokonano pięciu interwencji odłogu bezdomnych psów na kwotę
około 14000 zł.
Opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku były jednorazowe.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. a/a
Sprawę prowadzi:
Tomasz Bartoszewski
tel. 071 317 02 83 wew. 16

9011-

DS

MIASTO KOWARY
URZĄD MIEJSKI * UL, 1MAJA1A * 58-530 KOWARY * TEL.+48 75 718 24 16 * TEL.+48 75 643 92 22
FAX:+48 75 761 31 73 * E-MAIL: sekretariat@kowary.pl * www.kowaty.pi

Kowary, dnia 6 maja 2011 r.
GK.6140.3.2011.
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Dotyczy: udzielenia informacji.
W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r., dotyczące udzielenia informacji w sprawie
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie naszego miasta, Urząd Miasta w
Kowarach informuje, iż w 2009 r. była zawarta umowa z Prywatną Wielobranżową Firmą
Usługową Dozór Sanitarno Porządkowy "HART", z siedzibą przy ul. Kopernika 12/5, 58-160
Świebodzice, na jednorazowe odławianie bezdomnych zwierząt. Koszt odłowu akcji, zgodnie z
Umową nr 232/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r.- 6100,00 zł brutto.
W wyniku przeprowadzonej akcji odłowiono 10 szt psów, z czego 3 sztuki zostały bezpośrednio
oddane właścicielom, 7 szt. zostały odwiezione do Lecznicy dla Zwierząt w Kowarach., przy ul
Dworcowej 6.
Jednocześnie informujemy iż została zawarta umowa nr 304/2008 z dnia 22.12. 2008r z
Lecznicą dla Zwierząt w Kowarach ul. Dworcowa 6, na podstawie, której zapewniono opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy w 2009r. tj. 32 bezdomnym psom i 5 bezdomnym
kotom.

Forma płatności za opiekę ryczałtowa - 20.040,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy

czterdzieści złotych)
W 2009r zawarto umowę nr. 242/2009 z dnia 3112. 2009r. z Lecznicą dla Zwierząt w
Kowarach ul. Dworcowa 6, na podstawie, której w 2010r, zapewniono opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami

z terenu naszej gminy, tj .25 bezdomnym psom i 19 bezdomnym kotom. Forma

płatności za opiekę ryczałtowa - 39.600,00 zł ( słownie: trzydzieści dziewice "tysięcy sześćset
złotych).
7
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poważanie

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.
Sprawę prowadzi Bartłomiej Nawrocki pok. nr 6, tel./75/64-39-225.

URZĄD GMINY KROTOSZYCE
i/rnt-nc7\/rp
KfOtOSZyce,

(8-78421 422, fax 76-88-78-370
id.000533794, NIP 691-21-45-955

RL6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Krotoszycach informuje:
1. Gmina Krotoszyce w 2009 miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
zwierząt w Legnicy ul. Ceglana l, 59-220 Legnica.
2. Liczba psów umieszczonych w schronisku w 2009roku - 3 szt, w 2010 roku - O
3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku - 6.134,43 zł. Forma płatności za opiekę
była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

T
U^
Beata Castaneda Trujillo

Urząd ilasta

w Kudowie Zdroju
u! Zdrojowa 24,87-360 Kudowa Zdrój
Regon 000826660

Kudowa-Zdrój dnia, 6.04.2011 r.
ROM/5231/6/Z/l l
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa prośbę z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję
co następuje:
1. W 2009
gmina nie posiadała stałej umowy z żadnym schroniskiem dla zwierząt,
natomiast udzieliła doraźnych zleceń na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi psami
Pensjonatowi dla zwierząt w Dobrocinie przy ul. Kościelnej 6 oraz współpracowała
z Fundacją Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrumio",
Jaszkowa Dolna w sprawie adopcji bezpańskich zwierząt z naszej gminy.
W 2010 r . gmina zawarła umowę doraźną z Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie, Os. Białe 7, 58-203 Dzierżoniów oraz
współpracowała z Fundacją Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa
Przyrodniczego „Mrumio" w sprawie adopcji bezpańskich zwierząt z naszej gminy
2. W 2009 r. do Straży Miejskiej trafiło 15 psów z czego 5 szt. posiadało transpondery za
pomocą których ustalono właścicieli, 7 psów zostało oddanych do pensjonatu dla
zwierząt do adopcji, dla 3 szt. znaleziono nowego właściciela. Po dochodzących do nas
niepokojących informacjach w związku z podejrzeniem złego traktowania zwierząt w
Pensjonacie dla zwierząt w Dobrocinie, odebraliśmy 3 szt psów przekazując je do PW
„Zamek" Schronisko dla zwierząt Dorota Kufel ul. Wycieślika 3, Miasteczko Śląskie,
natomiast 3 szt. psów oddano do adopcji Fundacji Ochrony Zwierząt „Mrumio" l szt.
została zaadoptowana przez hodowcę Wilczaków w Dąbrowie Górniczej.
W 2010 r. do Straży Miejskiej trafiło 15 psów w tym 6 szt przekazano do Fundacji Mrunio
do adopcji, 4 psy po zidentyfikowaniu za pomocą transpondera przekazano
właścicielom natomiast dla 5 psów znaleziono nowego właściciela.
3. Koszt przekazania psów w 2009 r. do schroniska obciążył budżet gminy kwotą 7305 zł.,
forma płatności umieszczenia psa w schronisku była jednorazowa. W 2010 r. koszt
przekazania psów do schroniska oraz Fundacji „Mrunio" do momentu oddania do adopcji
obciążył gminę kwotą 13093,65 zł.
URMISTraZ
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Biuro

Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt
„Argos"

Warszawa ul.Gancarska 37 A

Kunicach informuje :

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.2011 r , Urząd Gminy w

l/ w 2009r zlecano 13 razy wyłapywanie porzuconych bezdomnych psów na terenie gminy
Kunice , firmie „Hart" Świebodzice - wyłapano 15 psów.
l/ w 2010r zlecano 14 razy wyłapywanie porzuconych bezdomnych psów na terenie gminy
Kunice , firmie „Hart" Świebodzice - wyłapano 15 psów.
21 ogółem w 2009 - 2010r wyłapano i utrzymywano na koszt gminy -30 szt. zwierząt,
3/ z tytułu wykonania usługi wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów 2009 -2010 gmina
poniosła koszty w kwocie 87.591,72 zł / osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
jeden 72/100 zł/, należności regulowane były po wykonaniu usługi na podstawie rachunku
wystawianego przez w/w firmę.

Tersa

URZĄD MIASTA
59-220 L E G N I C A
Plac Słowiański 8

Legnica 2011-03-22

IK.7021.11.8.201 LVI.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje odnośnie:
Pkt 1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2009 r. Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie usługi w zakresie wyłapywania
i transportu bezdomnych zwierząt z Prywatną Wielobranżową Firma Usługową „Hart"
ze Świebodzic, natomiast w 2010r. z Firmą Handlowo-Usługową „Olech" ze Świdnicy.
Zwierzęta przewożone były do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.
Pkt.2 Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009r, a jakie w 2010r.?
Akcja przeprowadzana jest jedynie w zakresie wyłapywania bezdomnych psów, gdyż to one
stanowią duże zagrożenie dla ludzi.
W roku 2009 wyłapano 44 psy. Natomiast w 2010r.-54 psy.
Pkt.3 Jaki był w 2009r. i jaki w 2010r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku , ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka , inna).
W 2009r. wykonanie zadania wyłapywania psów miało wartość 9.760,00 zł brutto, natomiast
w 2010r. 10.000 zł brutto. Od 1993r. Gmina posiada zawartą umowę na prowadzenie
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy i ponosi comiesięczne koszty jego
utrzymania.. Wyłapane w czasie akcji zwierzęta trafiają bezpośrednio do schroniska, gdzie
wpisywane są do ewidencji zwierząt tam przebywających.

f
Zastę :ąJPrezyaenta

Otrzymują:
l .Adresat
2.IK a/a

^ J Zienkiewicz

i

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Pl. Henryka Pobożnego nr 6
59-241 Legnickie Pole
tel./fax: 76 85 82 200; e-mail: szsk(/a)lesnickiepole.r}l

Legnickie Pole, 17.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję :
1. W roku 2009 oraz w roku 2010 Gmina Legnickie Pole zleciła wyłapywanie
bezdomnych zwierząt dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim
Polu.
2. W roku 2009 nie było zgłoszeń dotyczących bezdomnych psów.
W roku 2010 zostały zgłoszone dwa przypadki bezdomnych psów. W jednym
przypadku był to pies potrącony przez samochód nie rokujący wyleczenia.
Po konsultacji z lekarzem weterynarii z lecznicy w Legnickim Polu pies ten został
uśpiony. W drugim przypadku został wyłapany przez naszych pracowników pies
w dobrej kondycji, który po dwutygodniowym okresie kwarantanny oraz
zaszczepieniu został adoptowany przez mieszkankę miejscowości Lubień.
3. W 2009r w związku z brakiem zgłoszeń nie wystąpiły koszty na realizację zadania.
W roku 2010 kwota wydana na realizację zadania wyniosła 400zł 18gr. Były to
wydatki związane z konsultacjami weterynaryjnymi, szczepieniem psa oraz koszty
pobytu psa na kwarantannie w lecznicy.

Z poważaniem
KIEROWNIK/

Gminnego ZaWad/Gosjj&ferkl Komunalne!
\fl
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StanWaA/Buchalski

URZĄD MIFJSK? W i.KS

Rynek J 9, 5 9 - H 2 G Leśna
woj. dolnośląskie
tel. (0-75) 72-1 1-239, 4 19,435

Leśna dnia, 31 marca 2010 r.

NIP 6

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
Ul. Gancarska 37 a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonywania
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt informuję, co następuje:
- nie posiadamy
zwierząt;

umowy z żadnym schroniskiem na odławianie bezdomnych

- odławianie odbywa się każdorazowo na zlecenie kierowane do funkcjonującego
schroniska dla małych zwierząt w Dłużynie Górnej;
- urząd Miejski w Leśnej w roku 2009 i 2010 korzystał z usług w/w schroniska w
zakresie odławiania zwierząt, transportu oraz utrzymywania ich w schronisku;
- w 2009 r. odłowiono- 8 szt. psów , natomiast w 2010r. - 6szt. psów;
- koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł -8.612 złotych, a w roku 2010
13.756 złotych;
- forma płatności: każdorazowo po przedłożeniu faktury i oparta na ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

Sprawę prowadzi
Gabriela Jasińska
r 11

URZĄD GMINY

w Lawinie Klodzkifn
ul. Nad Potokiem 4
57-343 LEWIN KŁODZKI
fax 074/8698 273, tei. 674/8688 423-430
Identyfikator 8 9 0 0 0 5 7 8 4
NIP 883-10-1 1-364

Lewin Kłodzki, 05 maja 2011 roku

OŚR.066-l(l).ll

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że
w latach 2009 - 2010 Gmina Lewin Kłodzki nie zawierała stałych umów oraz zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ponadto, w okresie tym nie odnotowano przypadków bezdomności zwierząt.

Osoba odpowiedzialna za sprawę:
Czerniachowicz Agnieszka

B U R M I S T R Z MIASTA
L U BA

N

Lubań, 16.03.2011 r.

59-800 Lubań, ul. 7 Dywizji 14

GKM 770.16. 2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miasta Lubań w odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1. W 2009 i w 2010 roku mieliśmy podpisaną stałą umowę z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. Na koszt gminy w 2009 i w 2010 roku zostało wyłapanych 19 sztuk
bezdomnych zwierząt (14 sztuk w 2009 roku, 5 szt. w 2010 roku)
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2009roku 18.788 złotych, w
2010 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 15.774,60 złotych
płatne ryczałtowo za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Sprawę prowadzi:
Henryk Kot tel. służbowy 75 6464425
Do wiadomości:
1. Adresat;
2. a/a

BURMISTRZ
MI^rśiTA LUBAŃ'
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Arkadiusz Slowiński

URZĄD GMINY LUBAŃ

59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
tel. 075 6465931 do33

. - i
i A m om n r
Lubań, dnia 16.03.2010 r.

T

fax 075 612 68 50

RIRŚ &$.&' 4: Q®/f

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo, z dnia 10.03.2011 r. dotyczącego podania
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą „o ochronie zwierząt", Urząd Gminy w Lubaniu
informuje co następuje.
W 2009 i 2010 r. Gmina Lubań nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz nie zlecała wykonywania powyższych czynności dla stosownych
podmiotów.
Ze względu na to, że w 2009 i 2010 r. nie występowało zjawisko bezdomnych zwierząt
Gmina Lubań nie dokonywała odłowów a tym samym nie ponosiła kosztów związanych z
powyższym zadaniem.

Sprawę prowadzi:
insp. M. Boklak
tel. 75 646 59 31

W

Ó

J

T

URZĄD MIASTA

58-42O Lubawka
Plac Wolności l
tel.75-74-11-588, fax 75-74-11-262
NIP 614-15-10-321

GG 3/7082/8/2011

Lubawka 13.04.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt" Argos"
Ul: Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt - Urząd Miasta Lubawka
informuje, że;
•

W 2009 i 2010roku gmina udzielała doraźnych zleceń do Schroniska dla
małych zwierząt w Jeleniej Górze przy ul: Spółdzielczej 32A.

•

W roku 2010 został przekazany jeden pies koszt 490zł płatność faktura przelew.

Z up. BUB.Mib.iM2A

ICIE RÓWNIK
REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI
ROLNICTWA ifif^my. ŚRODOWISKA

mgr

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. (+4876)7468100
fax (+48 76) 74 68 267

PN-EN ISO 9001:2001
"Lubin, 18.03.2011r.

e-mail: kontakt@um.lubin.pl
http://www.um.lubin.pl
http://www.lubin.pl

IN-K.6140.1.4.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

dot. wniosku z dnia 10.03.201 Ir o udzielenie informacji publicznej
W nawiązaniu do ww. Wniosku informuję, że
1) Gmina Miejska Lubin w latach 2009-2010 dokonywała odłowu bezdomnych zwierząt
z terenu miasta w sytuacjach koniecznych przy udziale lekarza weterynarii, z którym została
zawarta stosowna umowa. Gmina nie zawierała w tych latach stałych umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmom zewnętrznym.
2) Wyłapane zwierzęta oraz te, którym udzielono pierwszej pomocy w wypadkach losowych
na terenie miasta Lubina były w latach 2009-2010 odwożone do Schroniska dla Zwierząt
w Miedarach. W 2009 do schroniska trafiło 35 psów, natomiast w 2010 r. - 32 psy.
3) Na pierwszą pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach losowych w ramach stałej
umowy z lecznicą weterynaryjną z Lubina wydano:
•

w 2009 r.-26 051,75 zł,

•

w 2010 r.-30 714,17 zł.

Na pobyt zwierząt w schronisku w ramach stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt
wydano(opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku):
•

w 2009 r. - 32 025,00 zł,

•

w 2010 r.-31 232,00 zł.
2 up. PREZANTA MIASTA
Rafa

Naczelr k Wydziału

Urząd Gminy w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Wtadyslawa Łokietka 6, tel.*48 (76) 84 03 100, fax »48 (76) 84 03 140. REGON: 000536568. NIP: 692-1 1 -39-859

ROŚ.6143.1.2011
Lubin, dnia 24.03.201

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.2011 (data
wpłynięcia do urzędu 14.03.201 1) udzielam poniższych odpowiedzi:

Ad.l.
Gmina Lubin w 2009 r. i 2010 r. podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Schronisko dla zwierząt AZYL,
Dzierżoniów, ul. Brzegowa 151.
Dodatkowo w 2010 r. zlecono odłów i przywiezienie l szczególnie agresywnego bezdomnego psa
Prywatnej Wielobranżowej Firmy Usługowej „Hart" Dozór Sanitarno-Porządkowy, Świebodzice, ul.
Kopernika 12/5 i umieszczenie go w wyżej wymienionym schronisku AZYL.

Ad.2.
Na koszt gminy wyłapano i utrzymywano w 2009 r. - 22 psy, a w 2010 r. - 1 5 psów.

Ad. 3.
Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 51.500,00 zł, a w 2010 r. wyniósł 31.503,28 zł. Płatność
dokonywana była ryczałtowo.

z up. W

J T A

MariuijdKretkowski

Kierownik flfófferatu Rolnictwa
Środowiska

Otrzymują:
l . Adresat
2. ROw/m

3. a/a ROŚ
e-mait:sekretariat(?ug. lubin.pl, www.gmina.lubm. p:, www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie

• Dcchody 44 8669 0001 031 1 6863 2000 0001

• Wydatki 17 8669 0001 031 1 6863 2000 0002

URZĄD GMINY l MIASTA LUBOMIERZ
59-623 Lubomierz Plac Wolności 1
tel. 075-7833166, fax 075-7833167
www.lubomierz.pl

NIP: 616-14-47-152

ugim@lubomierz.pl

Lubomierz, dnia 22.02.2011 r.

RT-GM.6140.1.2011.2

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r.,
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz przesyła następujące informacje:
1. Gmina Lubomierz w 2009 i 2010 r. "współpracowała na zasadzie doraźnych zleceń ze
schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez MPGK Jelenia Góra, oraz z Hotelem dla
Zwierząt ANIMALS w Lwówku Śląskim.
2. W 2009 r. odłowiono 5 bezdomnych psów, a w 2010 r. 2 psy.
3. Całkowity koszt zadania w 2009 r. wyniósł 6 250 zł, a w 2010 r. - 1795,96 zł, płatne
każdorazowo, za umieszczenie psa w scłironisku.

Z up. BURMISTRZA

/ 9^

Gminy i WfMte Luoomierz

Bożena Pftukowicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

B U B M l B l1 B Z
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Lwówek Śląski 28 marca 2011 r.
SM-5231/&Ł /2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.),
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuję, że:
1) W latach 2009 i 2010 nie zaistniały okoliczności uzasadniające przeprowadzenie na terenie
Gminy i Miasta Lwówek Śląski masowej akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych.
W sytuacjach nagłych związanych z obecnością zwierząt bezdomnych (psów) na terenie Gminy
i Miasta Lwówek Śląski interweniowała Straż Miejska, w porozumieniu oraz współpracy
z lekarzami weterynarii. W omawianym okresie Gmina Lwówek Śląski miała podpisaną
umowę, na czasowe zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, z podmiotem
prowadzącym gospodarstwo rolne na terenie gminy. Pełna dokumentacja dotycząca wszystkich
zdarzeń oraz dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi jest przechowywana w Straży
Miejskiej Lwówek Śląski.
2) W roku 2009 zostało odłowionych i czasowo przetrzymywanych na koszt Gminy Lwówek
Śląski 17 zwierząt (psów). W roku 2010 zostało odłowionych i czasowo przetrzymywanych
na koszt Gminy Lwówek Śląski 14 zwierząt (psów).
3) W realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi rok 2009 zamknął się
kwotą 77909, 60 zł., natomiast rok 2010 kwotą 37470, 33 zł.
Na w/w kwoty złożyły się następujące koszty:
- czasowe przetrzymywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- badania i zabiegi lekarsko-weterynaryjne,
- transport zwierząt bezdomnych,
koszty umieszczenia zwierząt bezdomnych w schroniskach dla zwierząt.
Wydatkowanie środków oparte było na bieżącej ewidencji i dokumentacji dotyczącej każdej
z prowadzonych spraw.

v

up. B U RM I
niny i Miasta Lwó

mgrwż. Ireneusz

ZASTĘPCABURW

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

U*
Łagiewniki, dnia 16 marca 2011 r.

RiSS. 6140/01/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w
Łagiewnikach informuje, że:
- w 2009 i w 2010 roku gmina miała stałą umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" Schronisko dla Zwierząt w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151;
- zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy to: w 2009 r. -11 szt. w 2010 - 11 szt.
- koszt realizacji całego zadania w roku 2009 i w 2010 wyniósł 44 000 tyś zł.
Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z up. Wójta Gminy Łagiewniki
/-/Andrzej Złomek
Sekretarz Gminy

Malczyce, dnia 28 marca 2011 r.
55-321-:v
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek, który wpłynął do tut. organu w dniu 15.03.2011 r.,
uprzejmie informuję, że w roku 2009 i 2010 gmina Malczyce nie miała zawartych stałych
umów na wyłapywanie psów.
W roku 2009 nasza gmina poniosła koszty związane z opieką stacjonarną, sterylizacją,
leczeniem i szczepieniami profilaktycznymi, w jednym przypadku amputacja złamanego
ogona oraz jedna eutanazja psa poszkodowanego w wypadku samochodowym na drodze
publicznej 9 psów, osiem z nich trafiło do adopcji - na łączną kwotę 3313,56 zł, oraz koszty
w wys. 356,93 zł związane ze sterylizacją 3 kotów, które po śmierci samotnej właścicielki
zostały adaptowane.
W roku 2010 nasza gmina udzieliła jednego doraźnego zlecenia na wyłapanie i transport
jednego psa do schroniska i z tego tytułu poniosła jednorazowy koszt w wysokości 2540,05 zł
(1040,05 zł za złapanie i transport, 1500zł za umieszczenie psa w schronisku). Ponadto
poniosła koszty związane z usługami weterynaryjnymi (kastracja, szczepienie itp.) w wys.
602,75 zł nad czterema psami, które trafiły do adopcji. Na kwotę 543,31 zł zakupiono
również i przekazano karmę dla bezpańskich zwierząt znajdujących się pod doraźną opieką
Stowarzyszenia działającego na naszym terenie, które pomaga nam szukać chętnych do
adopcji, a jednocześnie sprawdza warunki bytowe przekazanych zwierząt.

WÓJlGMINY

URZĄD GMINY MARCISZÓW
ul. Szkolna 6

tel 75/74-10-294, 75/74-10-367
NIP 614-15-10-37?
REGON 000544*'-*

Marciszów, dnia 1 5 marca 201 1 r

RGiOŚ.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt"Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Marciszowie informuje następująco:
1. Gmina Marciszów zawarła umowę z firmą " Przewóz, zbiórka padliny .transport i handel
„ z/s w Krzeszowie na odbiór psów bezdomnych , ich przetrzymywanie i poszukanie im właściciela .
Umowa zawarta od dnia 01.09.2010r do dnia 31.12.2011 r.
2. Do sierpnia 2009r zlecono odłowienie trzech psów bezdomnych , koszt zleceń wyniósł
3049,10 zł , rachunki dotyczą : dojazdu, odłów.!, przebadania, utrzymanie do czasu znalezienia
nowego właściciela. Dla trzech psów znaleziono chętne osoby do ich przejęcia. Wykonanie usługi
zlecano firmie wym. w pkt.1 pisma .
W 201 Or zlecono odłowienie dwóch psów, koszt zlecenia wliczony w ryczałt umowy połączony z wykonaniem usługi na rzecz utrzymania porządku i czystości oraz zabezpieczenia
sanitarnego gminy Marciszów, który wynosi 700 zł brutto miesięcznie.

, TA OM IN Y
rr.

Sprawę prowadzi:
Referat Rolnictwa.Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Maria Bych
pok.nr19 tel.075/7410367

Męcinka, 17 marca 2011 r.
URZĄD GMINY MĘCINKA
Męcinka Nr 11
59-424 Męcinka

OŚ.7021.14.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. (data wpł. 14 marca 2011 r.),
poniżej podaję następujące informacje:
1. Gmina Męcinka w 2009 r. udzieliła doraźnego zlecenia na odłowienie bezpańskiego psa
firmie: Prywartna Wielobranżowa Firma Usługowa „HART" - Dozór Sanitarno-Porządkowy,
ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice i umieszczenie go w schronisku: Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt Schronisko „Azyl" w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151.
2. W 2009 r. odłowiliśmy l psa, natomiast 2010 r. nie odłowiliśmy żadnego psa.
3. Koszt umieszczenia odłowionego psa w schronisku (forma: jednorazowa opłata) w 2009 r.
wyniósł 2000 zł brutto.

J T
Zbigniew,

zy\hodzeń

M

URZĄD MIEJSKI w MIEROSZOWIE
58 - 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI l
E-MAIL: URZAD@MIEROSZOW.PL
TEL.: (074) 8494300-304, FAX: 8494323

GPIiOŚ. 6140.01.1.2011

Mieroszów, dnia 23-03-2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10-marca 201 Ir. informujemy:
W roku 2009 i 2010 Gmina Mieroszów nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem
dla zwierząt oraz innymi podmiotami zajmującymi się wyłapywaniem lub opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.
Doraźne interwencje:
ROK 2009 - Zbigniew Szyszkowski "Hart" Świebodzice
- Schronisko dla zwierząt „Azyl „ w Dzierżoniowie
ROK 2010 - Straż dla Zwierząt w Wałbrzychu, osoby prywatne
Ilość zwierząt wyłapanych :
ROK 2009 - 2 psy wyłapane i przekazane do schroniska
ROK 2010 - łącznie 7 psów w tym
- 2 psy wyłapane i przekazane bezpośrednio do adopcji osobom prywatnym
- 2 psy poddane eutanazji na miejscu z powodu złego stanu zdrowia
- 3 psy wyłapane oraz pozostające pod opieka Staży dla Zwierząt w Wałbrzychu
Koszt realizacji zadania opierał się na jednorazowej opłacie za wyłapanie psa, umieszenie psa
w schronisku lub Straży dla Zwierząt i wyniósł:
ROK 2009

- 5605,52 PLN

ROK 2010

- 47 1 0,00 PLN

Otrzymują:
l/ Adresat

2/ a/a

Sprawą prowadzi:
Referat Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wioletta Adamczyk
Tel. (074)849 43 16
e-mail : wadamczyk@mieroszow.pl

mgr inż. Dorota Bekier

URZĄD GMINY
ul. Kolejowa aa a
55-081 M I Ę T , , Ó W
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Mietków, dnia 22.03.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
KSR:286138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, informuję, iż:
Ad. l Gmina nie podpisywała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2009
2010r. ponieważ nie
zaistniała taka potrzeba. Było kilka przypadków pojawienia się na terenie
gminy bezdomnych psów, jednak nie trzeba było ich przewozić do schroniska,
gdyż zaopiekowali się nimi mieszkańcy wsi.(stali się ich właścicielami)
Ad.2 W 2009 i 2010r. nie było żadnego przypadku wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
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GKiRG- 6140.1.2011

Międzybórz, dnia 16.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.03.2011 r., Urząd Miasta i Gminy
w Międzyborzu przesyła informacje o podejmowanych w 2009 i 2010 roku działaniach
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1. Wyłapywaniem psów na terenie Miasta i Gminy Międzybórz zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu na podstawie zawartej
umowy z Miastem i Gminą Międzybórz z dnia 18.12.2003r.(umowa zawarta na czas
nieokreślony) oraz Panem Marcinem Kolenda zam. ul. Paderewskiegol/2, 56-400
Oleśnica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmę PPHU MarMac,
ul. 3 Maja 12 w Oleśnicy na podstawie umowy z dnia 08.07.2010 r. (umowa zawarta na
czas określony do dnia 31.12.2011r.)
2. W 2010 r. wyłapano trzy bezdomne psy z czego jeden został przekazany w adopcje na
terenie gminy Międzybórz, drugi oddany do Towarzystwa Opieki nad we Wrocławiu,
a trzeci oddany do schroniska dla zwierząt w Radomiu.
3. Zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Międzyborzu wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 250 zł brutto za
jedno wyłapane zwierzę. Natomiast na podstawie zawartej umowy z Panem Marcinem
Kolenda zam. ul. Paderewskiegol/2, 56-400 Oleśnica prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą firmę PPHU MarMac, ul. 3 Maja 12 Gmina ponosi koszty 450
zł netto za każdorazowe wyłapanie psa, ponadto za transport bezdomnego psa 1,95
netto/km oraz za przetrzymanie psa przed przewiezieniem go w miejsce wskazane lub
zaakceptowane przez Zleceniodawcę przez okres do 5 dni bez dodatkowych opłat, koszt
pobytu powyżej 5 dni wynosi 230 zł netto za każdy dzień.
Łącznie gmina Międzybórz w roku 2010 poniosła koszty w wysokości 2403,03 zł
brutto.
l
/
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WYD7IAŁU
d Soltól

lUJrzad Miasta i Gminy
A~ttO Międzylesie
R@ft|PMoBiości l

Międzylesie, 28.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
KRS :286 138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu przesyła odpowiedzi na pytania zawarte od Państwa w
piśmie z dnia 10 marca 2011 r., jak niżej :
1. czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki ?
- Gmina Międzylesie nie miała w 2009 i 2010r. podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, natomiast zleciła w 2009r. odebranie i umieszczenie opuszczonych
psów w schronisku dla zwierząt.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach/ kotach) wyłapywanych i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.
- w 2009 r. oddano do schroniska trzy psy bezdomne.
- w 2010r. nie było przypadku jak wyżej .
3. Jaki był w 2009r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczahowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
- Koszt realizacji całego zadania w 2009r. za wyłapywanie i umieszczenie trzech psów w
schronisku wyniósł 8.962 zł ( słownie :osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa zł.),
płatne przelewem po otrzymaniu faktury.
Sprawę prowadzi:
Anna Kulbaka
tel. 74 8 126 327
w.27

5PE KT O R
\\A ,

GMINA M I Ę K I N I A
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
NiP 913-15-02-020
KIRO.6142.07.2011

Miękinia, 12 kwietnia 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma wyjaśniam co następuje:
1. Gmina Miękinia w roku 2010 nie posiadała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wyłapywanie zwierząt było sporadycznie zlecane firmie "HART" Prywatna Wielobranżowa Firma
Usługowa, która przekazywała psy do schroniska AZYL w Dzierżoniowie, lub firmie Lekarz Weterynarii
Stefan Gut - Oborniki Śląskie, która przekazywała psy do adopcji. Część psów/kotów gmina bezpośrednio
przekazała do adopcji zapewniając wcześniej opiekę weterynaryjną zwierzętom (w celu zachęcenia
mieszkańców do przyjęcia zwierząt gmina zapewniała szczepienie, odrobaczenie i ewentualnie
sterylizację).
2. Liczba zwierząt wyłapanych/utrzymywanych na koszt gminy w roku 2009 - 3 szt, w roku 2010-14 szt.
3. Gmina w poprzednim w roku 2009 na w/w działania poniosła wydatki w wysokości - 4075,00 zł, w roku
2010 r. ok. 13 200 zł, forma płatności - ryczałt.

Z up. Vyójte
J^krat

( - -

Dyrda

Otrzymuj
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
A/a - Urząd Gminy Miękinia KIRO
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BURMISTRZ GMINY
MILICZ

Milicz, dnia 7.04.2011 r.

ŚRL.6140.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.), Urząd
Miejski w Miliczu podaje następujące dane:
1. Gmina Milicz posiada porozumienie zawarte z Gminą Krotoszyn w sprawie
partycypacji w kosztach bieżącego utrzymywania, remontów i rozbudowy schroniska
dla zwierząt przy ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie. Wyłapywaniem bezdomnych psów
zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu. W 2009 r. roku jednorazowo został
zlecony transport psa do schroniska firmie Zwalczanie Szkodników APESTPOL
Krzysztof Żurek.
2. W roku 2009 wyłapano i przetransportowano do schroniska dla zwierząt w
Krotoszynie 20 psów (w tym suka z 8 młodymi), natomiast w 2010 r. - 17 psów.
3. Koszt utrzymywania psów w schronisku, pochodzących z naszego terenu wyniósł
odpowiednio:
• za rok 2009 - 3950,00 zł,
• za rok 2010 - 3825,00 zł.
Koszt utrzymywania jednego psa w schronisku wynosi obecnie 85,00 złotych za
miesiąc.
Koszt usług weterynaryjnych w roku 2009 wyniósł 157,46 zł a w 2010 - 80,00 zł
(w tym zakup środków weterynaryjnych).
Usługa za odłowienie i transport do schroniska bezdomnego psa w 2009 r. kosztowała
427,00 zł.
Koszt zakupu sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2010 r. wyniósł
1400,00 zł.

BURMISTRZ

bte6OM<
Pawpł Wybierała

GMINA MIŁKOWICE

ul l! Armii Wojska Polskiego 71
Miłkowice, dnia 17 marca 2011 r.
GK. 6134-5/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
odpowiedzi dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, uprzejmie informuję:
1. w 2009 i 2010 r. Gmina Miłkowice nie posiadała podpisanej umowy ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Legnicy;
2. w 2009 r. z terenu Gminy wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 7 psów
(wszystkie psy znalazły nowych właścicieli) oraz w 2010 r. 5 psów, w tym 4 psami
opiekowali się pracownicy (konserwatorzy) gminni a 1 psern opiekowała się osoba
prywatna (umowa - zlecenie), która po zakończeniu umowy zatrzymała psa.
Pozostałe psy również znalazły nowych właścicieli.
3. ponadto na koszt gminy została przeprowadzona 1 sterylizacja - koszt 350,00 zł.
4. celem utrzymania bezdomnych zwierząt (psów) gmina we własnym zakresie
kupowała karmę dla zwierząt. Koszt zakupu w 2009 r. - 670,00 zł, w 2010 r.
410,00 zł.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Sprawę prowadzi: U.Grabarek 76 8871211

tJ R Z Ą E>
MIASTA I GMINY MIRSK
59-630MIRSK
Plac Wolności nr 39
woj. dolnośląskie

SM.5520.14.2011

r

Mirsk, dnia 05.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.201 Ir. L.
dz. 1750 Urząd Miasta i Gminy w Mirsku informuje, że:
1. Gmina Mirsk w 2009 i 2010 roku realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania udzielała doraźnych zleceń
- wyłapywania bezdomnych zwierząt zlecano Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirsk,
- czasową opiekę nad wyłapanymi zwierzętami zlecano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mirsk,
- stałą opiekę zlecano dla schroniska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra oraz w drodze decyzji
przekazywano do adopcji.
2. Urząd Miasta i Gminy w Mirsku w 2009 i 2010 roku nie prowadził ewidencji wyłapanych i
utrzymywanych na koszt gminy bezdomnych zwierząt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2009r. wynosił 7920,86 zł (słownie: siedem tysięcy
dziewięćset dwadzieścia złotych 86gr.) a w 201 Or. wyniósł 6869,38zł (słownie: sześć tysięcy
osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 38gr.) płatne jednorazowo na podstawie
przedłożonych faktur.
Sprawę prowadzi:
Inspektor Straży Miejskiej
Tadeusz Piotrowski
Pokój nr 14, tel. 756470446

aki

Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
Tel. +48 76 878 85 20, Fax +48 76 872 85 95
e-mail: ug@msciwojow.pl
www.msciwojow.pl

Mściwoj ów, 15.03.2011 r.
Nr RM.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. dotyczący sposobu
i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Mściwojowie informuje:
1. Gmina Mściwojów w 2009 i 2010 roku posiadała stałą umowę na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z Legnickim Przedsiębiorstwem

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o."Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy ul. Ceglana l.
2. W 2009 roku na koszt Gminy do schroniska oddano 2 psy.
W 2010 roku na koszt Gminy do schroniska oddano 2 psy.
3. W 2009 roku całkowity koszt zadania wyniósł - 9.036 zł,
W 2010 roku całkowity koszt zadania wyniósł — 14.598 zł,
są to opłaty miesięczne za gotowość przyjęcia oraz za pobyt wg bieżącej ewidencji
zwierząt - płatne przelewem za każdy miesiąc.
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Urząd Gminy Mściwojów
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RBR6052- l

Mysłakowice23.03.2011 r.

/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. Urząd Gminy Mysłakowice informuje,
że w roku 2009 i 2010 bezdomne zwierzęta oraz zwierzęta dziko żyjące wyłapywane były na
nasze zlecenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
i umieszczane w schronisku dla zwierząt lub poddawane eutanazji.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 18.400 zł i dotyczył 15 saren, 9 lisów, 22 psów i l
kota.

Z UPO

GnHn
ZASTĘ

UF '- 3Mi:TNIECKLÓW

u,. viogowska 31,56-215 Niechiów
j|!0°655435688,fax.0655435814
REGON 000541888 NIP 699-10-28-438

)śiąskie, pow. górski

Niechiów, dnia 16.03.2011r.

RGŻ-6033/01/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Niechlowie, powiat górowski, woj. Dolnośląskie, w odpowiedzi na
pismo w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" uprzejmie
informuje, że w latach 2009 i 2010 na terenie naszej gminy był tylko jeden przypadek
bezdomnego psa, gdzie i za ile został przetransportowany - ksero -faktury w załączeniu.

Z poważaniem:
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URZĄD MIASTA I GMINY
WNIEMCZY
Rynek 10, 58-230 Niemcza
tel. +48 74 83 76 265 fax +48 74 83 76 280
http://www.um.niemcza.pl e-mail: sekretariatfg)um.niemcza.pl
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Działalności Gospodarczej

RNG.6232.2.000003.2011

tel. +48 74 83 76 994

Niemcza, 24.03.201 Ir

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
dotyczy: udzielenia informacji publicznej w sprawie wykonywania zadania w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.03.201 Ir informuję, że stałą
umowę w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w latach
2009 i 2010 Gmina Niemcza zawarła, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
z/s w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151.
Odnośnie ilości wyłapanych psów w roku 2009, szt. 5 na kwotę 10 000,00zł, natomiast
w roku 2010 również szt. 5 i na kwotę 10 000,00zł.
Forma płatności w roku 2009 - środki przekazywane w okresach miesięcznych na
podstawie rachunku przedstawionego przez zleceniodawcę, natomiast w roku 2010 ww.
kwotę, tj. 10 000,00zł przekazano zleceniodawcy po zawarciu umowy.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Sprawę prowadzi: Jerzy Jasięga.

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku od
we wtorki od

73n do l S30
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8 do 16™

mgr fltó

Posiadamy certyfikat zarządzania
jakością PN-EN ISO:9001 : 2001

URZĄD MIEJSKI
W NOWET RUDZIE
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1
Centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, 872 03 30, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl
e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 16.03. 2011 roku

MK.

1£

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska nr 37 a
04 - 886 Warszawa

dotyczy: informacji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na pismo od Państwa z dnia 10 marca 2011 roku dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że
w latach 2009 12010 tut. Urząd nie posiadał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki.
Nie mieliśmy potrzeby wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt w latach
2009 i 2010 ale rokrocznie wzorem lat ubiegłych zawieramy umowy "Na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda" z Gabinetem
Weterynaryjnym Kazimierz Opięła z Nowej Rudy, ul. Armii Krajowej 13.
Od zeszłego roku prowadzimy akcję informacyjną na temat obowiązku chipowania zwierząt
zarejestrowanych na naszym terenie, aby do minimum ograniczyć ilość zwierząt bezpańskich.
W roku bieżącym wdrożyliśmy proces chipowania na terenie gminy.
NACZELNIK
WDZIAĆ.!) MIENIA KOMUNALNEGO

"

Sprawę prowadzi:
Jarosław Żółty tel.074 872 0329

PS
WÓJT GMINY NOWA RUDA
woj. dolnośląskie

Nowa Ruda, dnia 22.03.2011r
__

RSG. 5521.23.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

W 2009 ROKU:
1. Gmina Nowa Ruda nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
lub zapewnienie im dalszej opieki.
Gmina Nowa Ruda w 2009 roku zlecała natomiast odłowienie lub opiekę nad
bezpańskimi psami weterynarzowi-Panu Kazimierzowi Opięli z Gabinetu
Weterynaryjnego w Nowej Rudzie, ni. Armii Krajowej 13;
2.

Gmina Nowa Ruda zleciła w 2009 roku wyłapanie 7 dorosłych psów oraz dalszą opiekę
nad nimi. Koszt realizacji zadania wyniósł 2594,99 złotych.
Zapłata za usługę następowała w formie przelewu bankowego po wykonaniu zadania.

W 2010 ROKU:
1.

Gmina Nowa Ruda realizowała zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt lub zapewnieniem im dalszej opieki w ramach podpisanej w dniu 04 stycznia
2010 roku umowy z lek. weterynarii - Panem Kazimierzem Opięła z Gabinetu
Weterynaryjnego w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 13;

2. Gmina Nowa Ruda zleciła w 2010 roku wyłapanie 13 dorosłych psów oraz dalszą
opiekę nad nimi. Koszt realizacji zadania wyniósł 6830,01 złotych.
Zapłata za usługę następowała w formie przelewu bankowego po wykonaniu zadania.

Z poważaniem
Wykonano w egz.
Egz. nr l-Adresat
Egz. nr 2 -a/a
Sprawę prowadzi: Stanisław Stępień
Tel. nr: 506155496

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU
59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1
Tel. 75 7380660, Fax. 75 7316416 urzad@nowogrodziec.pl

12.777",

Nowogrodziec, dnia 21 marca 2011 r.
WAR 1431.6.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r. (data wpływu do
Urzędu: 15 marca 2011 r.)
1. W celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt, Burmistrz
Nowogrodźca w 2009 r. i 2010 r. zawarł ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Porozumienia w sprawie współfinansowania „Schroniska dla Zwierząt Małych" w Dłużynie
Górnej gm. Pieńsk.
2. W ramach ww. porozumień z terenu gminy i miasta Nowogrodziec w wyniku odłowów
i interwencji przyjęto do schroniska w 2009r. - 91 psów, a w 2010 r.- 65 psów.
3.Koszt realizacji całego zadania, w rym także interwencji i odłowów wykonanych na terenie
gminy i miasta Nowogrodziec wyniósł w 2009 r. - 45.778,00 -d, a w 2010 r.- 54.308,00 zł,
kwoty te zostały zapłacone w 4 ratach rocznych.

Z poważaniem

Q/«rviu«. W
Oleśnica, dnia 08.04.2011 r.

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

DG. 1.7062.12/2011
W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że Miasto Oleśnica ma podpisaną
stałą umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowym MARMAC
Kolenda Marcin, 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12, na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Firma posiada także zezwolenie wydane przez
Burmistrza Miasta Oleśnicy na prowadzenie w/w usług.
W roku 2009 w/w firma z terenu miasta Oleśnicy wyłapała 63 sztuk bezdomnych
zwierząt, których część została przekazana do adopcji, a pozostałe zwierzęta trafiły do
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie kraju. W roku 2010 wyłapano natomiast
77 sztuk bezdomnych zwierząt.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 88665,01 zł, w roku 2010
wydatki opiewały na kwotę 123014,50. Zawarły się w nim koszty usług wyłapania
bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych oraz opłat za przyjęcie zwierząt do
schronisk.
Płatności za umieszczenie zwierząt w schronisku mają charakter jednorazowej
opłaty za przyjęcie. Jest to forma preferowana przez schroniska , które nie chcą wiązać
się długoterminowymi umowami.

PS

Oleśnica, dn. 25 marca 2011 r.
RGNiOŚ.6140.5.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej,
informuję:
1. Gmina Oleśnica w 2009 r. i 2010 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich
psów z terenu Gminy Oleśnica z firmą P.P.H.U. MarMac, ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica.
2.

W roku 2009 na terenie Gminy Oleśnica wyłapano 38 psów.

3. W roku 2010 na terenie Gminy Oleśnica wyłapano 44 psy.
4. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 106.779,99 zł.
5. Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 94. 574, 78 zł.

URZĄD MIEJSKI

J9-830 Olszyna, ul. Wolności 6
woj. dolnośląskie
.>! /faj; 075 72 12 050. 79 12 368

Olszyna, dnia 11.04.2011 r.

Nr GG 6140.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt" Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Olszynie uprzejmie
informuje :
l .W 2009 r. i w 2010 r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
izapewnianie im opieki.
2.W 2009 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy jednego psa. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł 1012,50 zł (słownie : jeden tysiąc dwanaście złotych 50/100 ), forma płatności jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia w schronisku
3.W 2010 r. wyłapano dwa psy, które zostały przekazane do adopcji osobom fizycznym, przy czym
Gmina Olszyna, w przypadku jednego psa, przed oddaniem zwierzęcia do adopcji jednorazowo
pokryła koszty badania weterynaryjnego oraz wykonania zaleceń weterynaryjnych w kwocie 540 zł
(słownie : pięćset czterdzieści złotych).

Urząd Miejski
w Oławie

Oława, dnia 24 marca 2011 r.

GKM.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
55-200 Oława

Urząd Miejski w Oławie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje, iż:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Miasto Oława miała podpisaną umowę na sprawowanie opieki
nad bezpańskimi psami i kotami pochodzącymi z terenu miasta Oława z:
Przychodnia Weterynaryjna
Prywatna Praktyka
ul. Lechonia l
55-200 Oława
2. Na teren boksów, w których przebywają bezpańskie psy i koty trafiła następująca liczba
zwierząt:
1. w roku 2009 - 130 psów, ewidencji kotów nie prowadzono,
2. w roku 2010 - 138 psów, 60 kotów
3. Koszty związane z realizacją zadania, płacone ryczałtowo za miesiąc kalendarzowy,
kształtowały się następująco:
1. w roku 2009 - 32.991,31 zł brutto/rok
2. w roku 2010 - 46.139,47 zł brutto/rok

Z poważaniem
Sylwia Kędzierska

WÓJT

GMINY

PL MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 28
55-200

OŁAWA
Oława, dn. 28 marca 2011 r.

GK.1431.1.2011.0S

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

dot:

informacji na temat realizacji zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Oława

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
w przedmiocie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym
zwierzętom na obszarze gminy Oława informuję, co następuje.

W roku 2009 i 2010 Gmina Oława realizowała obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami
poprzez stałe umowy z osobami fizycznymi posiadającymi przygotowanie i warunki do realizacji tego
zadania. Przedmiotem umów o dzieło było chwytanie, żywienie i pielęgnacja odłowionych, bezpańskich
psów. Rozliczenie umowy następowało z częstotliwością miesięczną na podstawie jednostkowych stawek
z uwzględnieniem bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką świadczącego usługę. Wykaz
łącznych kosztów realizacji zadania ze wskazaniem rodzaju usług oraz ilości odłowionych bezpańskich psów
przedstawiał się następująco:

Rok

2009

Podmiot świadczący usługi

Forma
świadczenia usług

Adam Polit

umowa o dzieło

Ilość
odłowionych
psów na
koniec roku

Koszt
jednostkowy
7 320,00 zł

40

Danuta Polit - kontynuacja
zadania

umowa o dzieło

usługi weterynaryjne doraźne

zlecenie

-

924,00 zł

Danuta Polit

umowa roczna o
dzieło

40

50 445,00 zł

usługi weterynaryjne doraźne

zlecenie

-

3 139,70 zł

2010

Koszt całkowity

27 759,00 zł

53 584,70 zł

Informację przygotował:

G

mgr inż. Artur Batór

36 003,00 zł

W Ó J T

Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

tel. O 71 381 22 32
os@gminaolawa.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE)

STRONA l z l

UL. Św. ROCHA 3,55-200 OŁAWA

URZĄD GMINY

w Osieczntey
ul. Lubawa 43, 59-724 Geiecznica
tel. (075) 7312W7, fax (W5) 731214S

w>612-W-02-165REGONoo«4!i;-i
9-rrwit: infe^5<>s«C7nrca.ug.gov.pl

Osiecznica, dnia 28 marca.201Or.

OS.6140.06.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Osiecznicy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje :
1. Gmina Osiecznica udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2009r. i w 2010r. firmie D.O.O.G Sanitarny Odłów Zwierząt Zbigniew
Paruch, 59-400 Jawor ul. Legnicka 12A..
2. Zwierzęta umieszczane były Schronisku w Legnicy, ul. Ceglana l na
podstawie umowa na 2009r. i 2010r. z Legnickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Legnicy, ul. Nowodworska 60) i
w Dłużynie Górnej nr l F Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce
na podstawie zleceń.
3. W 2009r. wyłapano l psa, utrzymywano na koszt gminy 2 psy, w 2010r.
wyłapano l psa, utrzymywano 2 psy.
4. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. to 11.369,01 zł, w 2010r. to
10.125,05 zł, forma płatności za opiekę : jednorazowa za wyłapanie,
przewiezienie i badanie lekarskie i ryczałtowa za umieszczenie w
schroniskach.

U R Z Ą D GMINY
63-411 PASZOWICE

woj. dolnośląskie
Tel. 076/870-17-92, 93
Fax 076/870-17-91

Paszowice, dnia 31.05.2011 rok.

RL/6032/04/2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, podajemy następujące dane :
Pytanie 1:
Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Odpowiedź:
Gmina Paszowice nie zawarła stałej umowy w 2009 i 2010 roku na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lecz zlecała tylko usługę sanitarnego odłowu i transport do adopcji prywatnych za
potwierdzeniem odbioru.
Pytanie 2:
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009, a jakie w 2010 roku.
Odpowiedź:
Gmina Paszowice w roku 2009 wyłapała l sztukę bezdomnego psa , a w 2010 roku wyłapała
2 sztuki bezdomnych psów, które zostały bezpośrednio przekazane do adopcji prywatnej.
Pytanie 3:
Jaki był w 2009 roku i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna).
Odpowiedź:
Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł w kwocie: 290,78,- złotych
natomiast w 2010 roku wyniósł : l 450,- złotych, za usługi sanitarnego odłowu i transport do
adopcji prywatnych.
Jednocześnie chcę poinformować, że rut. Urząd prowadzi na bieżąco działania
w zakresie edukowania mieszkańców naszej gminy o zasadach utrzymywania zwierząt i psów na
terenie własnych nieruchomości oraz obowiązkowym szczepieniu. W tym celu w poszczególnych
sołectwach na tablicach informacyjnych zamieszczane są stosowne ogłoszenia. Na terenie naszej
gminy obowiązuje i stosowana jest Uchwała Nr XXIX/183/2006 Rady Gminy Paszowice z dnia
14 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
całym obszarze Gminy Paszowice.
Sprawę prowadzi:
Alina Antoń - Inspektor Rolny
tel: 76 870 17 93 lub 92 wew. 211.
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Pęcław, dnia 25 marca 201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

OS.6140.3.2011
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej, Urząd Gminy Pecław informuje, że:
1. W 2009r. nie mieliśmy podpisanej umowy, natomiast w 2010r. została zawarta umowa
na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Pecław
z Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AMICUS z siedzibą
w Głogowie.
2. W 2009r. został podjęty l pies i objęty usługami weterynaryjnymi, natomiast
w 2010r. wyłapano 2 psy, a utrzymywane na koszt gminy, były 4 psy.
3. Koszt realizacji zadania w 2009r. wynosił 828,00 zł, natomiast w 2010r. 1920,00 zł.
Płatność za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

W, ó, J
Otrzymują:
1. a/a

T

!RZ

^ MIASTA w PIECHOWICACH
ul. Żymierskiego 49
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E
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W
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RG.1431.61.2011

Piechowice, dnia 30.03.201 lr.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska nr 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Piechowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.201 lr. w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję, że gmina w 2009r. i 2010r.:
1. Nie miała stałej umowy / zlecenia na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i kosztach utrzymania:
- w 2009r. odłowiono 2 psy z czego jeden został uśpiony, a drugi przekazany do
schroniska - łączne koszty poniesione przez Gminę Miejską Piechowice - 750,00 zł
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
- w 2010r. odłowiono 7 psów i przekazano do schroniska - łączne koszty poniesione
przez Gminę Miejską Piechowice - 4.637,66 zł (słownie: cztery tysiące sześćset
trzydzieści siedem złotych 66/100).
3. Koszty realizacji całego zadania wynosiły:
- w 2009 roku - 750,00 zł (słownie: siedemset pięću/iesiąi złotych) - płatne
jednorazowo po przedstawieniu faktur.
- w 2010 roku 4.637,66 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych
66/100) - płatne jednorazowo po przedstawieniu faktur.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

a Sobaś-Łużniak

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. Aa.

Sprawę/prowadzi:
JacelaKubietski
pok.4kJ7tet. 0757548916
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ŚR. 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy, że w 2009 roku mieliśmy
podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Pielgrzymka
z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy.
W 2009 r. przekazaliśmy l szt psa do Schroniska w Legnicy oraz w 2010 r. także l
szt do Schroniska w Jeleniej Górze. Koszt pobyty psa w schronisku oraz gotowość przyjęcia
w 2009 r. wynosił 3690 zł. W 2010 r. jednorazowa za oddanie psa do Schroniska to kwota
707,60 zł.

Tbmasz

ffybis

Pieńsk, 15 marca 2011 roku

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
u!. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

I N F O R M A C J A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku informujemy iż
nasza gmina należy do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, która zarządza
Schroniskiem dfa Zwierząt Małych pod patronatem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej.
W związku z powyższym przeznaczyliśmy na utrzymanie wspomnianego
schroniska następujące kwoty:
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011

- 25.987,00 zł.
-25.962,00 zł.
- 29.552,00 zł.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się raz na kwartał.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi;
Podinspektor Marian Rękas
Tel. 75 77 86 511 do 515 wew, 121

Urząd Miejski w

ui. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,
tel.:(074) 836 54 87, fax: (074) 836 72 30, e-mail: um@pieszyce.pl
www.pieszyce.pl
Pieszyce 18.03.201 Ir.

SM.5521.4.8.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
r
s
Fundacja dla Zwierząt „A g°
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 10.03.201 Ir dotyczący sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wykonywanie" informujemy,że :
1. Gmina Pieszyce w 2009r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo-Usługową „ DRAGON" Chów
i Hodowla Zwierząt Domowych, ul. Kościelna 6 58-200 Dobrocin.
Natomiast w 2010r. powyższe zadanie było realizowane na podstawie
doraźnych zleceń kierowanych do Firmy Handlowo-Usługowej
„OLECH" ul. Garbarska 36, 58-100 Świdnica.
2. W 2009r. odłowiono 24 bezdomne psy, a w 2010r. odłowiono 6
bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł 21.850zł. a w 2010r.7245 zł. W każdym przypadku była to opłata jednorazowa dokonywana
na konto firmy.

Komendant Straży Miejskiej

Wyk.2.egz.
egz.l.adr.
egz.2.a/a
Wyk.A.Z.

•źśs/erW/?<* £jf
Andrzeg.Zwierzyna
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Pilawa Górna, dnia 01.04.2011 r.
ZKS. 6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.03.2011 r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że
w 2009 i w 2010 r. pomiędzy Gminą Pilawa Górna, a Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie zawarta została umowa na realizację zadania
publicznego w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu
Gminy oraz przetrzymywania ich w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie.
Zakres umowy obejmował:
- stałą gotowość do świadczenia usług objętych umową,
wyłapanie psów na ustne zlecenie i umieszczenie ich w schronisku dla
zwierząt,
zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.
W okresie obowiązywania umów Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
w Dzierżoniowie zobowiązane było zapewnić Gminie przyjęcie do schroniska
w 2009 r. pięciu bezdomnym psom, a w2010 r. dziesięciu bezdomnym psom.
W wyniku realizacji umów wyłapano:
w 2009 r. 5 psów, na co Gmina poniosła wydatki (forma płatności: przelew)
w wysokości 12500,00 zł brutto,
w 2010 r. 9 psów i wydatkowano na ten cel 8000,00 zł (forma płatności:
przelew).
Sporządziła: D. Gołębiowska

f
ZuzanrMielawska
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Podgorzyn,
dnia
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201 1 r.

r»

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem tut. Urząd
informuje, że od wielu lat gmina zleca wyłapywanie bezdomnych psów dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze, które prowadzi Schronisko
Małych Zwierząt.
W 2009r.odłowiono 7 szt. psów na kwotę 987,26.-zł.
W 2010r. odłowiono 5 szt. psów na kwotę 1.086.92.-zł.
Płatność za umieszczenie psów w schronisku była jednorazowa.
Sprawę prowadzi: Jolanta Hapanionek
7548114

URZĄD MitJSKi

Polanica-Zdrój, 2011-03-18

w Polcmicy-Zdroju
57-320 Polaniaa-Zdrój

SN.6140.2.2011
40744
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej dot.
sposobów i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania, przedstawiam poniżej odpowiedzi na zadanie pytania.
1. Rok 2009 - stała umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" Schronisko dla
Zwierząt, ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
Rok 2010 - stała umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" Schronisko dla
Zwierząt, ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
Zlecenia doraźne (po wyczerpaniu limitu wynikającego z ww. umowy oraz z powodu
braku wolnych miejsc w schronisku):
• Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego
„MRUNIO", Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
• Fundacja „Pod Psią Gwiazdą", ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica-Zdrój
• Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych, Uciechów, Os. Białe 7,
58-203 Dzierżoniów
2. Rok 2009 - 5 szt. w ramach umowy + 1 szt. dodatkowo; łącznie 6 szt. psów.
Rok 2010 - 3 szt. w ramach umowy + 4 szt. w ramach zleceń doraźnych; łącznie 7 szt.
psów.
3. Rok 2009 - 11 000 zł w ramach umowy (2 500 zł za gotowość do świadczenia usług +
ryczałt miesięczny) + 1 700 zł za dodatkowego psa. Kwota łączna 12 700 zł.
Rok 2010 - 5 100 zł (w ramach umowy płatne z góry na początku roku) + 8 250 zł w
ramach zleceń doraźnych. Kwota łączna 13 350 zł.
sprawę prowadzi:
Katarzyna Rybacka
pokój nr 25, tel. 74 86$ 06 25

URZĄD GMINY POLKOWICE
Rynek 1
59-1 00 P O L K O W H
woj. dolnośląskie
tel.847-41 -07. fax B45-13-6

EU. 4 ^ W . Ł iP
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Polkowice, dnia 28.03.201 1 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ..Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.2011 r. uprzejmie
informuję, że:
Ad.l.
Gmina Polkowice w latach 2009 - 2010 nie miała podpisanej stałej umowy ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt, jednak w przypadku konieczności zlecała umieszczenie
bezdomnych psów w ANIMALS HOTEL-ANNA
we Lwówku Śląskim lub w Ośrodku
Adopcyjnym dla Zwierząt Porzuconych i Niechcianych w Uciechowie.
Ponadto Gmina we własnym zakresie szukała nowych właścicieli dla bezdomnych psów.
Ad.2.
W 2009 roku
interwencyjnie wyłapano 56 bezdomnych psów. 18 psów zostało
umieszczonych w ww. hotelu dla zwierząt, pozostałym znaleziono nowych właścicieli.
W 2010 r. roku interwencyjnie wyłapano 75 bezdomnych psów. 23 psy zostały umieszczone
w \\AV. ośrodku i hotelu dla zwierząt, pozostałym znaleziono nowych właścicieli.
Ad.3.
Łączny koszt przekazania i utrzymania psów w ośrodku i hotelu dla zwierząt w 2009 r.
wyniósł 41.912 zł. a w 2010 r. - 47.852.82 zł. Płatności za przekazanie psów do ośrodka
adopcyjnego w Uciechowie i hotelu we Lwówku Śląskiem dokonywane były jednorazowo
(koszt przekazania l psa wyniósł - od l .500 zł do 2.000 zł w zależności od wielkości psa).
W 2009 oraz do 16 czerwca 2010 r. Gmina Polkowice ponosiła koszty utrzymania
bezdomnego psa przebijającego w Schronisku dla Zwierząt w Legnic} (stawka 18 zł za
dobę pobytu).

z up.

B U,

mgr inż. Elż
D Y l,
Wydziału Eksploatacji i Utrzymania

Sporządziła:
Beata Oleksy
Tel. 767484 190

URZĄD MIASTA i GMINY
w PROCHOW1CACH

Prochowe 2011-03-16
KM.6140.5.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r (data
wpływu 14 marca 2011 r) poniżej odpowiadam na zadane pytania :

ad. 1.
W 2009r i 201 Or Gmina Prochowice nie posiadała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu miasta i gminy Prochowice, udzieliła jednorazowych zleceń Jakubowi Kalarusowi z
Jurcza prowadzącego działalność w tym zakresie.
ad. 2.
W roku 2009r odłowiono 10 szt. psów, w roku 2010-11 szt. psów.
ad. 3.
W 2009r Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 6.710 zł, w 201 Or - 6.100 zł. Były to opłaty ryczałtowe za
odłów i utrzymywanie psów.

URZĄD MIASTA i GMIN\
w Prusicach, woj. dolnośląski'

55-110 PRUSICE
tp| m?1l 3126-224, 3126-231
fax (071)3128-229

(D

Prusice, dnia 08.04.2011 r.

OS.6143.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Federacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd
Miasta i Gminy w Prusicach informuje iż:
1. W 2009 i 2010 r. nie była podpisana umowa stała na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Zlecano pracę odławiania i opiekę takich zwierząt w formie zlecenia
miejscowym lekarzom weterynarii.
2. W 2009 r. wyłapano i oddano do adopcji 19 psów a w 2010 r. 22 psy.
3. Koszt zadania w 2009 r. wyniósł 5279,62 zł, natomiast w 2010 r. koszt całkowity
wyniósł 6920,90 zł

Otrzymują:
l . Biuro Ochrony Zwierząt Federacja dla Zwierząt „ Argos", ul. Garncarska 3 7 A, 04 886 Warszawa.
2. a/a.

Sekre

p>

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25, 59-170 P r z e m k ó w
Przemków, 31 marzec 2011 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT FUNDACJI
DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Numer pisma: ON.6140-2/1/11
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.) informuję, że w
2009 r. jak i w 2010 r. Gmina Przemków miała zawartą umowę na wyłapywanie i transport
bezdomnych zwierząt do schroniska z "HART" Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową, Dozorem
Sanitarno Porządkowym z siedzibą w Świebodzicach reprezentowaną przez Pana Sławomira Jamróz.
W 2009 r. łącznie wyłapano 12 psów, koszt usługi wyniósł 12 683,30 zł, natomiast za dostarczenie
psów do schronisk Gmina poniosła koszty w wysokości 17 000,00 zł. W 2010 r. łącznie wyłapano 2
psy za kwotę 2 224,81 zł i za przyjęcie psów do schronisk zapłacono 3 000,00 zł. Jednocześnie
informuję, że zarówno w 2009 i w 2010 r. Gmina ponosiła jednorazową opłatę za umieszczenie psa w
schronisku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż
' Ja4su>FSawicki

Otrzymują:
1 Adresat

Kierownik R^łetJatu Ochrony
Środowisku i CtKnodara Nieruchomościami

2. a/a

Sprawę prowadzi: Monika Dobies, nr tel. 76 8320 486

r j d t U P a t fl i e
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tel. 0768319210
fax 0768319208
esp http://epuap.gov.pl/

www.przemkow.pl
NIP 693-10-07-929
REGON 000530028

URZĄD GMINY

57-130 PRZEWORNO, ul. Kolejowa 4 A
tel. 074 810 20 52
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

P5
Przeworno 29.03.2010 r.

NIP 887-13-44-534 Regon 000539271

N r R G i O N 6 1 4 0 / 0001/1

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku dotyczący informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję :
1. Gmina w 2009 roku i 2010 roku miała zawartą umowę na wywóz bezdomnych
zwierząt ze
schroniskiem Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl" w
Dzierżoniowie.
2. a) w 2009 roku z terenu Gminy Przeworno zostało wywiezionych sześć psów
do schroniska.
b) w 2010 roku wywieziono pięć psów do ww. schroniska.
3. a) koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 14 500,00 z ł . Forma
płatności jednorazowa za umieszczenie każdego psa w schronisku .
b) w 2010 roku koszt realizacji 10 000.00 zł. Forma płatności jednorazowa za
cały rok.

WÓJT

URZĄD GMINY RADWANICE
Ul. przemysłowa 17
59.160 R A D W A N I C E
MIR 693-17-67-751 ld.000548442

Radwanice ,21-03-2011 r.

Gp.l.2.6022.9.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,,Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek , Urząd Gminy w Radwanicach
informuje , że w roku 2009 i 2010 mieliśmy zawartą umowę na odłów
bezpańskich zwierząt z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową „HART" Dozór Sanitarno Porządkowy , ul. Kopernika 12/5 , 58-160 Świebodzice .
Koszt odłowu 6 szt. bezpańskich psów w roku 2009 wyniósł ogółem
16.196 zł, w tym koszt odłowu i transportu - 9368 z ł , a koszt jednorazowej
opłaty za ulokowanie w schronisku dla zwierząt - 6828 zł.
Natomiast w roku 2010 dokonano odłowu 10-ciu bezpańskich psów
na kwotę 23.474 z ł , w tym koszty odłowu i transportu - 13.374 zł, a koszt
jednorazowej opłaty za ulokowanie w schroniskach wyniósł 10.100 zł.
Formą płatności był przelew na faktury VAT .
Z poważaniem

Z

u p.

Józef

Sekretarz^

&S,

U R Z Ą D GMINY

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 000541948

NIP: 692-100-12-91

tel. (076) 74-92-100... 134
fax. (076) 74-92-117
E-Mail ugrudna@ug.rudna.pl
http://www.ug.rudna.pl
konto: BS Wschowa o / Rudna 86521015-2815-360-01

Rudna dnia 2011-03-,
NrOŚ.6140.9.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS „
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
dot. udostępnienia danych na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie"
Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 r. informuję, jak niżej:
1. Na terenie Gminy Rudna wyłapaniem bezdomnych zwierząt i odstawieniem do schroniska
w 2010

r. zajmował się (na podstawie zleceń) Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

w

Rudnej, który następnie zlecał zadanie Firmie „HART"

zs.

w Świebodzicach, a psy odstawiane były do schroniska w Białogardzie.
2. W 2010 r. zostało wyłapanych łącznie 19 szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 34 228,56 zł i obejmował odłowienie,
opiekę lekarską z tego tytułu oraz jednorazową kwotę za umieszczenie w schronisku.
Ponadto informuję, że w 2009 r. tut. Urząd nie zlecał usług w ww. zakresie.

URZĄD GMINY

59-P-^a R U J A
tel.{076) 8580311,tel./fax (076) 8580317

Ruja 2011.03.22

id.OOO546756
(3)

RL 6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Rui odpowiadając na wniosek o udzielenie
z dnia 10 marca 2011 r. informuję:

informacji publicznej

ad l. Gmina Ruja nie posiadała w 2009 i w 2010 roku stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienia im opieki, ale udzielano doraźnych zleceń na wyłapywanie i opiekę
bezdomnych zwierząt (jeden pies w 2009 r. i jeden pies w 2010 r.).
ad. 2. W 2009 roku wyłapano jednego bezdomnego psa oraz w 2010 roku również wyłapano
jednego bezdomnego psa.
ad .3. W 2009 roku wyłapano i przewieziono do schroniska jednego bezdomnego psa, koszty
poniesione przez gminę to 2900 zł. W 2010 roku również wyłapano i przewieziono do schroniska
jednego bezdomnego psa, koszty jakie gmina poniosła to 3200 zł. Koszty poniesione na opiekę nad
bezdomnymi psami to koszty jednorazowe.

Z poważanie!
W'

Robett dĄruściel

Si«n, dnia 22 marca 20U,

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
KRS: 286138
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. informuję, że Gmina Siekierczyn
realizuje

zadanie

wyłapywania bezdomnych

zwierząt

przy

pomocy

Schroniska

dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej prowadzonego przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce - Koło w Dłużynie Górnej poprzez naszą przynależność
do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, który jest właścicielem schroniska.
W roku 2009 odłowiono i przyjęto na koszt gminy 6 sztuk zwierząt (psów), a od osób
prywatnych 11 sztuk zwierząt (psów).
W roku 2010 odłowiono i przyjęto na koszt gminy 17 sztuk zwierząt (psów), a od osób
prywatnych 3 sztuk zwierząt (l psa i 2 koty).
Gmina Siekierczyn ponosi stałą roczną opłatę w formie składki członkowskiej, której
wysokość jest corocznie

ustalana

Uchwałą Zgromadzenia

Związku

Gmin

Ziemi

Zgorzeleckiej. W roku 2009 opłata wynosiła 12.771 zł, a w 2010 r. wynosiła 12.833 zł

ZASTĘPCA WÓJTA GWNY

Urząd Miasto i Gminy Sobótka
ul Rynek l

55-050 Sobótka

tci (071) 31 62 043 do 045 fax (071) 31 62 123
www sobótka pl c - «ail: *rz«d€fe»b«tk* pl

Sobótka, 24.03.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, niżej udzielamy
odpowiedzi:
Ad.l.Ww 2009 i 2010r. Gmina Sobótka miała podpisane umowy ze Stowarzyszeniem
przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie. Były to umowy na wyłapywanie psów
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom .
Ad. 2. W roku 2009 oddano 5 psów a w 2010 6 psów.
AD.3 W roku 2009 wydano 10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych). Płatność następowała
miesięcznie, w formie ryczałtu, zgodnie z zawartą umową.
W roku 2010 wydano 12 000, 00 zł (dwanaście tysięcy złotych). Płatność nastąpiła
jednorazowo, zgodnie z zawartą umową.
BU

iislow Dobrowolski

Sporządziła Beata Augustyniak
Tel. 71 3351234, email:rolnictwo@sobotka.pl

000544 O2 2

TT R Z Ą D

GMINY

58-512 STAKA KAMIENICA 41
pow. jdeniogórski

Stara Kamienica, 1 8 marca 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że gmina Stara Kamienica w 2009 i 2010 roku udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt. Na koszt gminy
odłowiono i utrzymywano w schronisku:
• w roku 2009 - 5 zwierząt. Koszt realizacji zleceń - 4.701,88 zł
• w roku 2010 - 3 zwierzęta. Koszt realizacji zleceń - 3.172,81 zł.
Forma płatności -jednorazowa za odłów i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

£ up
Zofia Świątek
SEKRETARZ GMINY

URZĄD GMINY
58-312 Stare Bogaczowice

Referat Inicjatyw Gospodarczych
i Inwestycji
Stare Bogaczowice, 22.03.2011 r.
RIG.6140/III-01/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w/s udzielenia informacji publicznej
zawiadamiam, że w latach 2009 - 2010 Gmina Stare Bogaczowice nie posiadała stałych
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lecz działała doraźnie - stosownie do
zaistniałych potrzeb. W w/w okresie czasu Gmina nie poniosła również z tego tytułu kosztów,
gdyż bezpańskiemu psu znaleziono schronienie i opiekę w prywatnym mieszkaniu - koszt
transportu i utrzymania poniósł przyszły opiekun zwierzęcia.

'l up. Wójt/ Gminy
Kierownik Referatu
i n i c j a t y w (Qflpodarczych

Małgorzata

Otrzymują:
1. Adresat.
2. RIG.a/a.ap.

Wsiczygielska

URZĄD GMINY

Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
woj. dolnośląskie
tel. 074/ 816 45 l O, fax 074/ 8181059
e-mail: gmina@stoszovvice.pl

Stoszowice, dnia 31.03.2011 r

RR.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję że gmina w latach 2009 i
2010 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009 roku czterem psom gmina zapewniła opiekę poprzez znalezienie nowego właściciela, a w 2010
roku dwóm psom.
Koszt realizacji ww zadania w 2009 roku wynosił 2000 zł, a w 2010 roku wynosił 1000 zł płatność była
gotówkowa.

ójta Gminy
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Stronie Śląskie dn. 20, 04.201 1 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt :Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
iż Gmina Stronie Śląskie w roku 2009 i 2010
1. nie zawierała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. dokonała doraźnych zleceń na złapanie i dowiezienie bezdomnego psa do
schroniska z Firmą Usługową „Hart" ul. Kopernika 12/5; 58-160 Świebodzice.
3. w roku 2009 do schroniska przekazano jednego bezdomnego psa
4. w roku 2010 do schroniska przekazano trzy bezdomne psy
5. koszty zadania w 2009r - 3.600,OOzł
6. koszty zadania w 201 Or. - 8.600,OOzł
7. forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku

K11 R o W H i

URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

-PĆA

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599
fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl

ACOTO
QMS

www.strzegom.pl

PN-ENIS09001-2009

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt "Argos"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

10.03.2011

BW.7031.27.2011.SM

12-04-2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję ,że
zadanie „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizowane jest zgodnie
z uchwałą nr 115/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu, podjętej po akceptacji Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Świdnicy.
Po zgłoszeniu przez Straż Miejską lub Policję i potwierdzeniu w ternie przez
funkcjonariuszy faktu bezdomności zwierząt były one wyłapywane przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie i umieszczane w schronisku zgodnie
z umowami: na 2009 nr 2/BW/458 /2008 z dn. 24.XII.2008r.
na 2010 nr 597/BW/2/09 z dn. 30.XI.2009r.
Z uwagi na określony przez schronisko limit przyjmowania psów nawiązano współpracę
z lekarzem wet. P. Małgorzatą Siekaniec prowadzącą przychodnię dla zwierząt w Strzegomiu.
Odłowione przez pracownika przychodni zwierzęta były poddawane odpchleniu,
odrobaczeniu i szczepieniu p/w wściekliźnie, często też leczono je i po tych zabiegach
szukano dla zwierząt nowych opiekunów.
W orzeczeniach lekarsko- weterynaryjnych odnotowywane były dane osób, którym psy
przekazywano i które zobowiązywały się do adopcji i dalszej opieki.
Pani Siekaniec na koszt gminy zajmowała się też zwierzętami dla których nie ustalono
właścicieli, a które zostały potrącone przez pojazdy (były to psy i koty).
W 2009r. wyłapano 30 szt. zwierząt z czego dwa psy ze względów medycznych poddano
eutanazji, 10 psów umieszczono w schronisku, dla pozostałych znaleziono nowych
opiekunów, koszt usług wyniósł 39.608,06 zł.
W 2010r. wyłapano 34 szt. zwierząt z czego 13 psów umieszczono w schronisku, 5 psów
padło lub ze względów medycznych poddano eutanazji, pozostałymi zaopiekowali się nowi
opiekunowie, koszt usług wyniósł 38.966,51 zł. płatności dokonywano w formie przelewów
po przedstawieniu rachunków przez podmioty wykonujące te usługi.
z up. BURMISTRZA
Kierówhik
Biufa ds/ Wsi

B1WB16VRS

Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
Strzelin, dnia 18.03.2011 r.
NrWNU/6140/12/2011
Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.2011 r.dotyczące udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam informacji na zadane w piśmie pytania :

ad. l
W 2009 i w 2010 roku gmina Strzelin korzystała z usług Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie , ul. Brzegowa 151 , które na podstawie zawartej Umowy
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. , oraz od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
odławiało , przewoziło i utrzymywało w schronisku bezpańskie psy z terenu naszej gminy .
ad.2
W 2009 r. wyłapano , przewieziono i utrzymywano w schronisku
psów pochodzących z terenu naszej gminy.

29 psów , a w 2010 r. 30

ad. 3
w 2009 r. koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosił 58000,00 zł., w2010r. 60.000
zł. , a forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji .
Dodatkowo informujemy , że koszt utrzymania l psa w schronisku w Dzierżoniowie w
w/w latach wynosił 2.000,00 zł.
Otrzymują:
11 Adresat

Sprawę prowadzi : Bożena Łyszkiewicz
Telefon : 71 3921971 wew.132

Telefon: +48713921971, +48713921562 ; Fax: +48713921303;
e-mail: umiciti&strzelin.pl; www. strzelin.pl
N l P: 914-15-09-124 REGON: 000528630

SYSTEM
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
według normy

URZĄD GMINY SULIKÓW

Certyfikat nr 901/2010

Sulików, dnia 22 marca 2011 r.
MK.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 10 marca 20lir. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" informuję, że
Gmina Sulików jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Do zadań Związku należy
między innymi prowadzenie spraw w zakresie schroniska dla zwierząt. Na terenie działania
Związku funkcjonuje Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej l F, na którego konto
Gmina Sulików wpłaciła składkę członkowską w roku 2009 w wysokości 16.686,00 zł
natomiast w 2010 roku w wysokości 16 736,00 zł. Na początku każdego roku od kierownictwa
schroniska otrzymujemy harmonogram odłowów zwierząt bezdomnych. Akcja odłowu
dokonywana jest raz na kwartał, a także dokonywane są interwencje doraźne na zgłoszenia
telefoniczne.
W roku 2009 z terenu naszej gminy schronisko przyjęło 18 psów: 13 psów z interwencji, 5
psów oddanych przez mieszkańców. W roku 2010 z terenu naszej gminy schronisko przyjęło
12 psów i 2 koty: 9 psów i 2 koty z interwencji, 2 psy z odłowów i l pies oddany przez
mieszkańców.

JTA
Jacek

ZASTĄP

Sprawę prowadzi:
Alicja Żelichowska
Podinspektor ds. mienia komunalnego
tel. +48 75 77 87 288, 289
Adres e-mail: ug9(S),sulikow.pl

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922
Adres e-mail: ug@sulikow.pl
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl

Szczawno-Zdrój 28.03.201 Ir.

-^-767 Regon:

SM-BS.1431.8.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo w sprawie sposobu realizacji zadania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Uzdrowiskowa Gmina Miejska w Szczawnie-Zdroju
informuje, że w latach 2009-2010 nie zawarto stałych umów dotyczących wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Zadanie zapewnienia opieki zwierzętom realizowano na
podstawie doraźnych zleceń kierowanych do przychodni weterynaryjnych w
Wałbrzychu.
W związku z powyższym w 2009 r. utrzymywanych na koszt Gminy było 5
szt. zwierząt, a w roku 2010-8 szt. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł
1210 zł, a w 2010 r.-2460 zł.
Formą płatności za opiekę były jednorazowe przelewy za wykonanie usługi.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ

SZCZYTNEJ

57-330 Szczytna, ul. Wolności 42
tel. (74) 8683305, tel. fax 8683020
www.szczytna.pl
eniail szczytna@szczytna.pl

RTI.6140.1.2011

Szczytna, 2011-04-06.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w
Szczytnej informuje, że w 2009 roku i w 2010 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki odbywało się na zasadzie jednorazowych zleceń.
W 2009 roku posiadaliśmy dwa bezpańskie psy, które zostały oddane do adopcji
mieszkańcom gminy. W 2010 roku posiadaliśmy siedem bezpańskich psów. Wszystkie psy
zostały oddane do adopcji, w tym 5 psów adoptowali mieszkańcy gminy.. Koszt realizacji
zadania wyniósł:
- w 2009 roku - 461 zł i były to koszty związane z przewiezieniem psa i zakup budy,
- w 2010 roku - 3.493 zł i były to koszty wyłapywania psów, badań weterynaryjnych, opieki
nad dwoma psami w rodzinie zastępczej, przewiezienie psów oraz zakup budy.

PS
URZĄD MTEJSKI
w Szklarskiej Porębie

STRAŻ MIEJSKA
Szklarska Poręba 04.04.2010 r.
SM/I/523/30/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję,
że :
1. Miasto Szklarska Poręba w dniu l października 2006 roku podpisało stałą umowę
/ryczałt/ z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Jeleniej
Górze ul. Wolności Nr 161/163 na świadczenie usług przez Schronisko dla Małych
Zwierząt w Jeleniej Górze przy ulicy Spółdzielczej 33a (UMOWA nr 3/2006).
2.Rok 2009 :
Psy odwiezione do schroniska
Koty odwiezione do schroniska

- 9 sztuk
- 3 sztuki

Psy odwiezione do schroniska
Koty odwiezione do schroniska

- 12 sztuk
- 5 sztuk.

Rok 2010 :

3. Koszt usług weterynaryjnych zgodnie z podpisaną umową /ryczałt/ wyniósł w roku
2009 i 2010 po 15129 zł za każdy rok, co daje kwotę łączną w ciągu dwóch ostatnich lat
30258 zł.

Z wyrazami szacunku :
KOMENDANT
Straży Mteł»W

URZAP MIASTA i GMINY
Ścinawa
59-330 Ścinawa, Rynek 17
Ścinawa. dnia 22.03.2011 r.
GG.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie realizacji zadania
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt
informuję co następuje:
1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywała „HART" Prywatna Wielobranżowa
Firma Usługowa, Dozór Sanitarno - Porządkowy Sławomir Jamróz, ul. Kopernika 12/5,
58-160 Świebodzice na podstawie zleceń na wniosek mieszkańców Miasta i Gminy
Ścinawa.
2. W 2009 roku wyłapano 7 psów i oddano do schroniska Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 14.898,20 zł.
4. W 2010 roku wyłapano 9 bezdomnych psów i oddano również do Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „Azyl" ul. Brzegowa 151, 58-200
Dzierżoniów oraz Gut Farmer- S. Gut Osolin, ul. Jastrzębia 11
55-120 Oborniki Śląskie
5. Koszt realizacji zadania wyniósł 15 371,89 zł. Forma zapłaty to przelew.

i ł v w i « ---r-— t ,
Przestrzennego, Nisruchomcści
i Rolnictwa

Sporządziła Aniela Kohden
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Środa Śląska, dnia 21 marca 2011 r.

ROŚ.6140.26.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku informuję, że:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Środa Śląska posiadała zawartą umowę na wyłapywanie zwierząt z
Panem Zbigniewem Paruch. Zwierzęta były odwożone do schronisk w Uciechowie, Dzierżoniowie
oraz Białogardzie.
2. W 2009 roku wyłapano ogółem 15 szt. psów. W roku 2010 liczba ta wynosiła 19.
3. W 2009 roku z budżetu Gminy wydatkowana została kwota w wysokości 65 000 zł. Kwota ta
została przeznaczona m. in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizację, opiekę
weterynaryjną, transport oraz przekazanie do schroniska w tym wyłapywanie oraz umieszczanie
bezdomnych zwierząt w schroniskach to kwota 37 613,92 zł. W 2010 roku kwota przeznaczona
przez Gminę na wyżej wymienione cele wyniosła 64 000 zł. Wyłapanie oraz umieszczenie
bezdomnych zwierząt w schroniskach to kwota 17 160,34 zł.

Z poważaniem

Krasucki

Otrzymują:
<(fy Adresat
2. a/a

(75

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
Departament Infrastruktury Miasta
Referat Infrastruktury Technicznej

Świdnica 22.03.201 lr.
DIM.IT.7080.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot. Realizacji zadania wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie
Gminy Miasto Świdnica.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
10.03.201 lr. informuję, że:
1.Gmina Miasto Świdnica w latach 2009 - 2010 posiadała zawarte stałe umowy na
odławianie bezdomnych zwierząt. W 2009r. usługi wykonywane były przez Firmę
Handlowo-Usługową „OLECH" Sławomir Olech,
ul. Garbarska 36, 58-100
Świdnica,
natomiast w 2010r. przez "Przychodnię Weterynaryjną" lek. wet.
Małgorzata Siekaniec, Aleja Wojska Polskiego 62, 58-150 Strzegom.
2.W 2009r. na terenie Gminy Miasto Świdnica odłowiono łącznie 180 zwierząt w tym:
96 psów i 3 koty czasowo umieszczono w hotelu dla zwierząt do czasu ich
zaadoptowania,
48 psów przekazano do schroniska,
17 psów zostało adoptowanych przez nowych właścicieli i nie było
konieczności umieszczania ich w hotelu dla zwierząt lub schronisku,
• 3 psy zostały odebrane przez dotychczasowych właścicieli,
10 psów oraz 3 koty zostały uśpione po doznanych urazach komunikacyjnych.
W 2010r. odłowiono 25 zwierząt w tym:
19 psów umieszczono w schronisku,
• 3 psy zostały adoptowane przez nowych właścicieli bez konieczności
umieszczania ich w schronisku,
l pies został odebrany przez dotychczasowego właściciela
• 2 psy i l kot zostały uśpione po doznanych urazach komunikacyjnych.

ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Referat Infrastruktury Technicznej tel 074 / 856 28 56
Sekretariat tel. 074 / 856 28 27
Centrala tel. 074 / 853 28 00
fax. 074/85231 10

Ponadto w 2010r. 8 psów odłowionych w 2009r., umieszczonych czasowo w hotelu dla
zwierząt, dla których nie udało się znaleźć nowych właścicieli, zostało przeniesionych do
schroniska.
3.
Za realizację całego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom
Gmina Miasto Świdnica wydatkowała kwoty: 189.190,- zł. w 2009r. i 73.418,- zł. w 2010r.
Płatność dokonywana była każdorazowo za odłowienie zwierzęcia i ewentualne jego
leczenie wg zestawienia wykonanych czynności i podanych lekarstw oraz w jednorazowej
kwocie ustalonej za umieszczenie zwierzęcia w schronisku lub hotelu dla zwierząt.
Wyk. 2 egz.

Otrzymują
l .Adresat

2.IT a/a

J.Koztowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU

. i. D G M I N Y
ul B. Głowackiego 4
158-100 Ś W I D N I C A
te!. 074852 30 67
v*f?% /N1P 384-10-08-599 Regon 000544674
ĘJW /Nr konta BZ WBK S.A, 1/0 Świdnica (dochody)
?Bs^/32 1090 2369 0000 00011241 4104

ZRROW.6140.1.2011

Świdnica dnia 2011.03.17

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy : informacji publicznej.
Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 r. poniżej
podajemy informacje dot. Bezpańskich psów na terenie gminy Świdnica .
Ad l W roku 2009 i 2010 Gmina Świdnica miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezpańskich psów ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL
w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 58-200 Dzierżoniów .
Ad 2. W roku 2009 wyłapano 14 szt. a w roku 2010 wyłapano 20 szt.
bezpańskich psów które oddano pod opiekę schronisku AZYL w
Dzierżoniowie .
Ad.3 Gmina Świdnica wydatkowała na opiekę nad bezpańskimi psami w roku
2009 kwotę 28000,00-zł a w roku 2010 kwotę 40000,00-zł.
Forma płatności w roku 2009 - ryczałtowa
w roku 2010 - w formie dotacji dla Stowarzyszenia Wyższej
Użyteczności.
Otrzymuje :
1. Adresat
2. a/a
w Kanicki

'.'R7.AJJ Młr »e,r,
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Świebodzice, dnia 11 kwietnia 2011 r.
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IT.6140/4/11
Biuro Ochrony
Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki Gminy nad bezdomnymi zwierzętami.
W nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Świebodzicach informuje :
Pytanie l
Czy i z kim gmina miała w 2009r. i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
Odpowiedź
W roku 2009 oraz 2010r. Gmina Świebodzice nie miała na stałe podpisanej umowy na odłów
bezpańskich psów.
Gmina na podstawie każdorazowych zleceń zlecała wyłapywanie i opiekę bezpańskich zwierząt:
-Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt Azyl
ul. Brzegowa 151
58-200 Dzierżoniów,
-Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej
„HART"
Dozór Sanitarno -Porządkowy
ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice
-PHU Dragon
Pensjonat dla zwierząt
ul. Kościelna 6
58-200 Dobrocinie
-Firmie Handlowo - Usługowej
„Olech"
ul. Garbarska 36
58-100 Świdnica
-Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
„Zamex"
Dorota Kufel
ul. Ks. F. Wyciślika 3
42-610 Miasteczko Śląskie
-Inspektoratowi Towarzystwa Ochrony Zwierząt
ANIMALS
ul. Zwycięstwa 58
78-200 Białogard
-Przychodni Weterynaryjnej

C. *<

al. Wojska Polskiego 62
58-150 Strzegom
Pytanie 2
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009r. a jakie w 2010r?
Odpowiedź
Gmina Świebodzice w okresie od 2009r. do 2010r. odłowiła 67 bezdomnych zwierząt.
Pytanie 3
Jaki był w 2009r. i jaki był w 2010r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę ( jednorazowa za umieszczenia w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieka, inna)?
Odpowiedź
W 2009r. całkowity koszt realizacji całego zadania wynosił 61.712,79zł a w 2010r. - 40.034,40 zł.
Forma zapłaty - każdorazowo po realizacji zlecenia.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a IT
Sporządziła:
A. Jaroszewska
tel.: 074 666 95 34
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Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Świeradów Zdrój, dnia 28.05.2011 r.

GMIiOŚ.7003.7.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 10.03.2010 r. (do UM wpłynął w dniu
14.03.2011 r.) uprzejmie informuje, iż:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój w latach 2009 - 2010 nie miała zawartych stałych
umów na opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźne zlecenia na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom była kierowane do Zakładu Usług
Komunalnych w Jeleniej Górze prowadzącego Schronisko Dla Małych Zwierząt. Ze
względu na brak miejsca zlecenia nie były realizowane. Schronisko przyjęło 7 kotów i
4 psy od mieszkańców miasta Świeradowa-Zdroju.
opieka weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt była zapewniona przez Lecznicę Weterynaryjną- Dariusz Sitnik, ul. Baworowo 22 59-820 Leśna oraz przez Lekarza Weterynarii Przemysława Urlicha, ul. Wodna 11 59-630 Mirsk.
W roku 2010 Gmina pokryła koszty:
leczenia, szczepienia, odrobaczenia 6 psów przeznaczonych do adopcji. W tym młodego bernardyna oraz mieszańca huski. Psy zostały adoptowane przez mieszkańców
naszej gminy,
leczenie, odrobaczenie, szczepienie 1 kota z przeznaczeniem do adopcji,
leczenie sarny pogryzionej przez psy tymczasowo przygarniętej przez mieszkankę
naszego miasta,
uśpienie 4 psów potraconych na drodze wojewódzkiej nr 358 przebiegającej przez teren miasta.
Koszty usług weterynaryjnych w 2010 r. wyniosły 1.315,00 zł, koszty karmy dla psów 105,00
zł. Należność za odbiór, transport i utylizację 4 uśpionych psów wyniosły 1800,00 zł.
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój prowadzi od 2 lat rozmowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Ryszard Szczygiel
Referat GMIiOŚ
nr biura: 21C
te/: 75 78 16324

Burmistrz Miasta
Roland Marciniak

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-tfo Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

tal. 75 / 78 16 489, fax 75 / 78 16 585
NIP 61 6-1 0-01 -947, REGON 230821 397

Świeradów Zdrój, dnia 28.03.2011 r.

GMIiOŚ.7003.7.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 10.03.2010 r. (do UM wpłynął w
dniu 14.03.2011 r.) dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, Urząd Miasta w Świeradowie Zdroju na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 06 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r. póz.
1071 r.), uprzejmie informuje, iż zostanie on rozpatrzony w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Powodem niezałatwienia w/w sprawy w terminie zgodnym z art. 13 ust. 1 w/w
ustawy, jest konieczność rozpoznania i przeprowadzenia postępowania administracyjnego w innych sprawach, skomplikowanych pod względem merytorycznym, w których wnioski złożono wcześniej do tutejszego Urzędu.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

URZĄD MIASTA l GMINY
59-540 Swferzawa, Piać Wolności 60
W. 75 7135360, fax 75 7135380

002235 REGON 000539354

Świerzawa, dnia 23.03.2011 r.

Nr Gr.6114.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r. dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że :
1. W latach 2009-2010 Gmina Świerzawa posiadała podpisaną umowę na zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w
Uciechowie k/Dzierżoniowa.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:
•

w roku 2009 do schroniska w Uciechowie dostarczono 3 psy wyłapane we własnym zakresie
na terenie gminy Świerzawa.

•

w roku 2010 do schroniska w Uciechowie dostarczono 4 psy wyłapane we własnym zakresie
na terenie gminy Świerzawa.

3. Koszty realizacji zadania i forma płatności:
• w roku 2009 - wydatkowano z budżetu gminnego kwotę 4.800zł z tytułu zabezpieczenia
opieki w schronisku w Uciechowie za umieszczenie 3 psów. Zgodnie z umową zapłata
realizowana była w formie przedpłaty wnoszonej przed realizacją zlecenia w wysokości 30%
kosztów usługi planowanej w danym kwartale oraz zapłaty pozostałej wartości usługi po
realizacji zlecenia w oparciu o wystawiona fakturę.
• w roku 2010 - wydatkowano z budżetu kwotę 7800zł z tytułu zabezpieczenia opieki w
schronisku w Uciechowie za umieszczenie 4 psów. Forma płatności jak w 2009 roku.
• ponadto w latach 2009 i 2010 wydatkowano z budżetu kwotę 6362 zł na zakup klatki do
transportu

psów, wykonanie kojców na obiekcie gminnym dla potrzeb czasowego

przetrzymania zwierząt do czasu przekazania do schroniska, zakup karmy i akcesoriów,
zapłata za usługi weterynaryjne leczenia i szczepienia bezdomnych zwierząt.
Otrzymują:
(f>dresat
2.a/a

V\
Z^/

Inspektor ds. rolnictwa, ekologii
i ochrony taedowiska
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[UHZ^J MIEJSKI W SlECHNlCACH
ul, Źemicka 17.55-010 Śwęta K3tśTO*t
B. .71 391 91 01, faks 71 31143 70

Święta Katarzyna, 28.03.2011 r.
UG.WPR.OS/7062 - 21/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat wykonania przez Gminę Siechnice w latach 2009 i 2010 zadania pn. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Gmina

Siechnice

podobnie

jak

większość

innych

gmin

graniczących

z Wrocławiem boryka się z problemem podrzucania niechcianych psów. Mając na uwadze
bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia tym zwierzętom właściwej
opieki, Rada Gminy Święta Katarzyna w dniu 20.04.2000 r. podjęła uchwałę nr
XXXIII/163/2000 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z nimi. Realizując postanowienia w/w uchwały oraz mając na uwadze
pozytywną opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Oławie, tut. Gmina
podpisała umowę o pracę z p. Adamem Politem, której przedmiotem jest opieka nad
bezdomnymi zwierzętami. Wyłapane zwierzęta są utrzymywane na posesji p. Adama Polita.
W tym okresie Gmina zapewnia zwierzętom wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną,
w ramach której zwierzęta zostają odrobaczone, odpchlone i zachipowane. Zdrowe osobniki
po okresie 14 dniowej kwarantanny przekazywane są do adopcji. Zwierzęta przekazywane są
nowym opiekunom w ramach umowy przekazania. Gmina prowadzi rejestr odłowionych
i przekazanych do adopcji zwierząt.
W roku 2009 wyłapano 58 bezdomnych zwierząt; natomiast w roku 2010 odłowiono
35 bezdomnych zwierząt.
W roku 2009 Gmina Siechnice poniosła następujące koszty realizacji zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie": opieka weterynaryjna - 7416,06
zł, wyżywienie - 4867,85 zł.
W roku 2010 Gmina Siechnice poniosła następujące koszty realizacji zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie": opieka weterynaryjna - 5914,60
zł, wyżywienie - 5380,30 zł.

.,

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www. trzetanica. pt

ROS.6140.5.2011

Trzebnica, 30.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nawiązując do złożonego przez Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że Gmina Trzebnica w 2009 r. miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym
MARMAC pana Marcina Kolenda z Oleśnicy, natomiast w 2010 roku korzystała z usług
Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Zwalczania Szkodników Żywności i Sanitarnych APESTROL
pana Krzysztofa Żurek ze Żmigrodu.
Odpowiadając na drugie pytanie (pkt.2) Organ informuje, że w roku 2009 zostało
wyłapanych ł było utrzymywanych na koszt gminy 8 psów, natomiast w 2010 roku 5 psów.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 10578,00 zł, natomiast w roku 2010
było to 4747,00 zł.

a QminV
aT
Naczelnik Wydziału
Rolnicłwr /Ochrony Środowiska

tei. 071/3120611, 071/3120612, 071/3120145, 071/3120642, fax: 071/312 12 48
Bank Spótdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NiP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
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BURMISTRZ MIASTA i GMINY TWARDOGÓRA
56-41 6 Twardogóra, ul. Ratuszowa 1 4

Twardogóra, dnia 0 1.04. 20 1 1 r.

GNO.6140.21.2011.KDŻ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Twardogóra posiada uchwałę nr XXXI/218/09 Rady Miejskiej
w Twardogórze z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Zgodnie z w/w
uchwałą wyłapywaniem bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie miasta
i gminy Twardogóra zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Twardogórze. Ponadto w/w zakład sprawuje opiekę nad wyłapanymi
zwierzętami do czasu znalezienia im właściciela bądź nowego opiekuna.
Po pewnym czasie - gdy nie znajdzie się osoba chętna do przygarnięcia psa zwierzę zostaje przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie
jednorazowego zlecenia.
2. W 2009 r. wyłapano 13 psów, w tym 6 psów
Ponadto Gmina Twardogóra w ramach
prowadziła dokarmianie ok. 82 kotów.
W 2010 r. wyłapano 16 psów, w tym 5 psów
Gmina Twardogóra w ubiegłym roku
finansowych prowadziła dokarmianie ok. 82

oddano do schroniska.
posiadanych środków finansowych
oddano do schroniska.
w ramach posiadanych środków
kotów.

3. Koszty związane z wyłapaniem, utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz
ewentualnym oddaniem ich do schroniska wyniosły łącznie 5.323,79 zł (2009 r.)
i 8.195,89 zł (2010 r.).
Z poważaniem
BURMISTRZA

chrony Środowisk

^

Otrzymują:
(t) BIURO OCHRONY ZWIERZĄT, Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa;
2. a/a.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
strona internetowa: www.twardogora.pl, e-mail: burmistrz@twardogora.pl
8 71 399 22 00, 71 31 58 085, fax 71 31 58 142

DOUNAB*RVCZY

URZĄD GMINY UDANIN
55-340 U d a n i u 26
tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 2011-03-21

URZĄD GMINY

55-340 Udanin 26
DOW średzki, woj. dolnośląskie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Udanin informuje, że

w roku 2009 i 2010 nie były zawierane umowy w

powyższej sprawie.
Gmina Udanin w roku 2010 poniosła jednorazowy koszt w związku z odbiorem dzikiego
ptaka - bociana, który nie odleciał w wys. 320 zł.
Bociana przekazano do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej, 51-670 Wrocław.

Z up. Wójta Gpliny

SekretajK Gminy

U R Z A O BM

9

Walim dnia 15.03.2011 r.

OS.6140.06.2011.AZC
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 201J r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Walim informuje:
Gmina Walim w latach 2009 i 2010 posiadała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Schronisko dla
zwierząt „AZYL" z siedzibą Dzierżoniów ul. Brzegowa 151
W roku 2009 przekazano do ww. schroniska 7 psów.
W roku 2010 przekazano do ww. schroniska 5 psów
W roku 2009 wydatkowano kwotę 14.000 zł.
W roku 2010 wydatkowano kwotę 10.000 zł.
Należności za usługi regulowane były przelewem w formie ryczałtu (zgodnie z podpisaną
umową)
Nadmieniam jednocześnie, że w sytuacji pojawiania się bezpańskich psów gmina w miarę
możliwości podejmuje działania mające na celu znalezienie im nowych opiekunów,
a przekazywane są do schroniska tylko w sytuacji gdy poszukiwania nowych opiekunów nie
odnoszą pożądanych skutków.

rzysztof Łuczak

ZASTĘPCA WÓJTA

&

fmZĄD MIEJSKI w Wałbrty ofcu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH

Wałbrzych, dnia 25 marca 2011 roku

WOiSO.DO.1431-14/11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W związku ze złożonym w dniu 15 marca 2011 r. wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuję, że w zakresie:
Ad 1: W latach 2009-2010 Gmina Wałbrzych nie miała zawartych stałych umów oraz nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewniania im opieki; zadania
z zakresu wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Wałbrzych
w latach tych realizowało Schronisko dla Zwierząt będące jednostką budżetową gminy.
Ad 2: Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy w latach 2009-2010

psy
koty

2009r.

2010r.

wyłapane

419

474

utrzymywane

589

659

wyłapane

95

76

utrzymywane

107

90

Ad 3: koszty realizacji zadania w roku 2009 - 644 121,21 zł.
koszty realizacji zadania w roku 2010 - 661 304,48 zł.
forma płatności: środki przyznane dla schroniska w budżecie gminy.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
l SPRriWOBYWATELSKICh
H
[
Ernest Truszkowski

WÓJT GMINY
WARTA BOLESŁAWIECKA
59-720 Raciborowice Górne

Warta Bolesławiecka 01.04.2009r.

RZK.Y.6134/0001/001/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej odpowiadając na Wasz wniosek z dnia
10.03.201 lr., który wpłynął do tutejszego urzędu 15.03.201 lr., w sprawie udzielenia
informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", informuje zgodnie z postawionymi pytaniami:
Ad. 1. Gmina Warta Bolesławiecka w 2009r. i 2010 nie miała zawartej stałej umowy
na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi psami.
Doraźnie zlecano wykonanie czynności odłowienia psów Prywatnej Wielobranżowej
Firmie Usługowej „HART" - Dozór Sanitarno-Porządkowy, ul Kopernika 12/5
w Świebodzicach. Opiekę psom w 2009r. zapewniało Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „Azyl" ul Brzegowa 151 w Dzierżoniowie,
natomiast w 2010r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" Schronisko dla
zwierząt ul. Wciślika 3 w Miasteczku Śląskim
Ad. 2. Łącznie w 2009r. odłowionych zostało pięć psów, z czego jednego psa przekazano do
schroniska, natomiast dla pozostałych czterech psów zabezpieczyliśmy stałą opiekę
w ramach własnych starań, nad którymi opiekę prawną przejęły osoby fizyczne.
Przez okres trzech miesięcy udzielono schronienia w ramach opieki zastępczej dla
jednego psa.
W 201 Or. odłowionych zostało osiem psów, z czego dwa psy przekazano do
schroniska, natomiast dla pozostałych sześciu psów zabezpieczyliśmy stałą opiekę
w ramach własnych starań, nad którymi opiekę prawną przejęły osoby fizyczne.
Przekazanie psów pod stałą opiekę osób fizycznych, która sprawowana jest
nieodpłatnie, nastąpiło na podstawie zawartych porozumień, przy udzielonej ze strony
gminy pomocy w formie opieki weterynaryjnej i zakupu karmy.
Ad. 3.Koszt realizacji zadania wyniósł:
w 2009r łącznie 1.962,38 zł
w 2010r. łącznie 4.369,95zł.
Zlecone usługi odłowienia psów czy też przyjęcie psów do schroniska płatne były
Jednorazowo.
WÓjtńGMINY

v—p>
sław Htmiszewsfci

URZĄD GMINY
WĄDROŻE WIELKIE

Wądroże Wielkie, 18.03.201 Ir.

OŚ.6140.3.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W sprawie Waszego wniosku z dnia 10.03.2011 r. (wpłynął do naszego urzędu
14.03.201 Ir.) o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje.
Odn.l) W 2010r. Gmina udzielała doraźnych zleceń na odłów bezpańskich psów
firmie
Transport Zwierząt
Zbigniew Paruch
59-400 Jawor
ul. Legnicka 12A/1

Opiekę nad bezdomnymi psami na doraźne zlecenie sprawują:
Fundacja
„Stacyjka Maltusia"
Mierczyce 9
59-430 Wądroże Wielkie
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych
Robert Bienias
Uciechów
Oś. Białe 7
58-2-3 Dzierżoniów

Odn.2) W 2009r. nie odnotowaliśmy przypadku odłowu bezpańskich zwierząt.
W 201 Or. odłowiliśmy 3 bezpańskie psy.
Odn.3) W 2009r. nie ponieśliśmy kosztów na zadanie jw.
W 2010r. za odłów i opiekę ponieśliśmy razem koszt - 7.707,81 zł.
Forma zapłaty -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Stacyjce Maltusia płaciliśmy raz na kwartał lOOzł. za karmę.
Sporządziła: Zdzisława Gagat
Inspektor ds.ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej

URZĄD MIEJSKI
WĄSOSZA
W
PJ. Wolności 17
56-2 ł O W Ą S O S %

Wąsosz 25.03.2011r.
RGG.6140. 3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt co następuje:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Wąsosz nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń doraźnych na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki.
2. W 2009 i 2010 roku Gmina Wąsosz nie zlecała wyłapania i/lub utrzymania zwierząt
(psów/kotów) na własny koszt.
3. W 2009 roku koszt realizacji zadania jakim była opieka w tym (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, opłata na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającej pod opieką, i inna)
wyniosła 0,00 zł
4. W 2010 roku koszt realizacji zadania jakim była opieka w tym (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, opłata na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającej pod opieką, i inna)
wyniosła 1031,00 zł

mistrza
ia Michta
Sekretarz Gminy

a.a.

Sprawę prowadzi
Artur Wermiński

Tel. (065) 543 78 50 wew. 14

:
URZĄD GMINY i MIASTA
OW
"-Sikorskie803

Węgliniec, dnia 16.03.2011 r.

(IK)

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 W a r s z a w a

W odpowiedzi wniosek z 10 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej - Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu uprzejmie informuję, iż w roku
2009 i 2010 posiadał stałą urno we na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych
zwierząt znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zadanie to realizowane
było przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, które posiada schronisko
dla zwierząt.
Pełne informacje o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych znajdują
się w schronisku dla zwierząt, które składa okresowe informacje w tym zakresie
Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - do tutejszego UGiM informacje
takie nie były składane.
W 2009 r. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu zapłacił składkę do
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 24.295,00 złotych,
natomiast w 2010 r. w wysokości 24.276,00 złotych, płatne każdego roku
w czterech ratach.
Ponadto jednorazowo zlecono zabranie Przedsiębiorstwu Utylizacji
Odpadów Zwierzęcych „PROFET" Osetnica l C w celu utylizacji zwłok
zwierzęcych - psa, który uległ wypadkowi komunikacyjnego z miejscowości
Stary Węgliniec. Koszty utylizacji w wysokości 390,55 poniosła Gmina
Węgliniec.
nistrza
f".gr MarffldOsowska
h TOturih UJycfeiafi Infrastruktury
Kor,mnołne| i G&spodorW Gruntami

Sporządziła:
Magdalena Nowakowska
Tel.:75- 77-11-435 (wewn.38)

URZĄD MIASTA i GMIN*

^

Plac Wolności nr 37
57-120 W I Ą Z Ó W

Wiązów, dn.21.03.2011r.

^
GS.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę z dnia 10 marca 2011 r. dotyczącej udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
- w 2009 roku utrzymywano kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „AZYL"
w Dzierżoniowie. Na terenie Miasta i Gminy było kilka zgłoszeń o wałęsających się psach,
lecz po zbadaniu sprawy ustalono właścicieli zwierząt. W dwóch przypadkach sołtysi
poinformowali o przysposobieniu psów przez mieszkańców sołectw. Gmina Wiązów
w 2009r. nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.
- w 2010 roku podpisano umowę z Danutą Polit prowadzącą przytulisko dla bezdomnych
zwierząt zlokalizowanego w Zakrzowie gm. Oława. Na koszt gminy w ciągu roku odłowiono
i utrzymywano siedem bezpańskich psów którego wysokość wyniosła 3 690,00 zł. Płatność
obejmuje odłowienie, żywienie i utrzymanie do czasu znalezienia nowego opiekuna lub
właściciela, dokonanie odpchlenia i odrobaczenia przed umieszczeniem w miejscu
przetrzymywania oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Otrzymują:
l . Adresat
2. A/a

2 up/^urmiatrza
tU£U&l&
mgr inż.
(]
Środowfcko

Sprawę prowadzi:
Zbigniew Piasecki
tel. 71 39311 36 w. 34

URZĄD GMINY

56-160 W I Ń S K O

woj. dolnośląskie
lei. 3898186 fax 3898366
Idenł 0 0 0 5 4 0 0 0 8

Wińsko 21.03.2011 roku

RGOś 6036/1 72011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie wykonania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Urząd Gminy w Wińsku
informuje, że:
• Gmina Wińsko nie zawierała żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast wyłapywania psów na zlecenie gminy dokonywała ..Prywatna
Wielobranżowa Firma Usługowa HARF" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul. Kopernika
12/5, 58-160 Świebodzice. Wyłapane psy zostały odwiezione do Inspektoratu TOŻ
„A N l M A L S" w Białogardzie.
• W 2010 roku czterokrotnie przeprowadzono odławianie psów. Łącznie odłowiono
i odwieziono do schroniska 15 psów.
• Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł
29 557,39 zł.
/słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem /.łotych 39/1OO/.
Powyższa należność została zapłacona przelewem, po każdorazowym odłowieniu.
Z poważaniem

t>5

U K ZĄ B GMINY
WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska nr 9
55-114 Wisznia Mała

URZĄD GMINY
Wisznia Mata
Wisznia Mała, dnia 4 kwietnia 2011

GKilT- 6140/3/2011

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji
dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011r. informujemy że:
W 2009 i 2010 roku Gmina Wisznia Mała nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W ciągu dwóch lat udzielano jednego zlecenia na wyłapanie psa firmie PPHU
Mar Mac, ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica. Złapany pies trafił do schroniska w Krotoszynie, gdzie
przebywał przez dwa miesiące do czasu adopcji - koszt ponoszony przez gminę za utrzymanie psa to
85zł /miesiąc. W roku 2009 złapano trzy bezdomne psy, natomiast w 2010 dwa psy i jednego kota. W
większości przypadków złapane zwierzęta przekazywane są do adopcji. Łącznie na cele związane z
bezdomnymi zwierzętami Gmina ponosi koszty w wysokości ok. SOOOzI rocznie

ul.Wrocławska 9; 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312-70-25; fax. 71 312-70-68
www. wiszniamaia.pl; e-mail:ug_wisznia@wiszniama la.pl

STRAŻ MIEJSKA
Wlealu
£€M/16/03/11

Wlenl7.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt ;Argos"
uLGancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14 marca 201 Ir.o udzielenie informacji na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania (opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie)na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2008r, uprzejmie informuje;
-

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz transport do schronisk dla zwierząt odbywa się na
zasadzie umowy-zlecenia z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Lwówku Śląskim.
Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt i odwiezionych do schroniska to 6 psów. .Koszt
Gminy poniesiony na utrzymanie I odłowienie bezdomnych zwierząt wyniósł 7950zł.
Koszty gminy dotyczący całego zadania w 2010 r. wyniosły 9200zł zapłacone na podstawie
wystawionych faktur.

r
Otrzymują;
1. adresat
2. a/a
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MIASTA i GfcONY WLEŃ

Bogdati tościcki

(75

GMINA WOJCIESZÓW
ul, Pocztowa l

Wojcieszów,

dnia 05.04.2011 r.

Nr OŚ. 6073.6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 roku informuję,
że w latach 2009 i 2010 Gmina Wojcieszów:
-

nie posiadała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki,

-

W latach 2009 i 2010 nie umieszczono w Schronisku bezdomnych zwierząt.

z up(?3tJRMTRZA

,

ota sadowska
MIASTA

URZĄD MIASTA I GMINY W WOŁOWIE
tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

Wołów, dnia 25.03.2011 r.
KB.1431.4.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy : Udostępnienia informacji publicznej
W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r, na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 póz. 1198 z późn.zm.)
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie przesyła informacje będące przedmiotem wniosku .
W ramach wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że w 2009 roku Gmina Wołów wydatkowała na ten cel kwotę
20.548,00 złotych, w 2010 roku kwotę 23.490,50 złotych. W ramach wykonanych działań :
-

w 2009 roku odłowiono i przetrzymywano w schronisku dla zwierząt 8 psów
poddano usłudze lekarsko - weterynaryjnej 8 kotów i 23 psy.
w 2010 roku odłowiono i przetrzymywano w schronisku dla zwierząt 11 psów
poddano usłudze lekarsko - weterynaryjnej 10 kotów i 6 psów.

Odławianiem psów z terenu gminy oraz zapewnieniem
następujące firmy:

ich opieki zajmowały się

- Sanitarny odłów Zwierząt Zbigniew Pareuch ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor
- Przychodnia weterynaryjna "LANCET" ul. Skłodowskiej Curie 9a, 56-100 Wołów
- Przychodnia weterynaryjna "EUROVET"ul. Poznańska 2, 56-100 Wołów
W zawartych z w/w firmami umowach określono warunki płatności, tj. w przypadku
odłowów psów ustalono wartość ryczałtową za 1 sztukę, natomiast za usługi
weterynaryjne - zgodnie z zakresem świadczonych usług.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału KB
Anna Kulesz
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

WIM.EU.ZS/7080/

/li

Wrocław, 11 kwietnia 2011 r.

Dotyczy: wniosku Biura Ochrony Zwierząt „Argos" o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Odpowiadając na Państwa pytania zawarte we wniosku z dnia 10 marca 2011 roku
informuję:
1. W latach 2009-2010 Gmina Wrocław zlecała działania dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami , a głównie prowadzenie schroniska oraz pogotowia
dla bezdomnych zwierząt działającego na terenie miasta Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Polsce w Poisce „Schronisko dla bezdomnych Zwierząt we
Wrocławiu. Zadanie to zostało powierzone w drodze konkursu.
2. W odpowiedzi na to pytanie załączam kopie sprawozdań za lata 2009-2010.
3. Koszt realizacji zadań poniesiony przez Gminę Wrocław wynosił w 2009 roku l 813,500 zł, a w 2010 roku - 2 028 000 zł. Zadanie dotowane było przez
Gminę Wrocław całościowo bez podziału na poszczególne zwierzęta. Kwoty te
uzupełniła organizacja prowadząca Schronisko środkami własnymi i
uzyskanymi od sponsorów .
W roku 2010 Schronisko przeniosło się do nowego znacznie większego obiektu.

Z-ca

Elwira Nowak

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrodaw
rei. +.18 7 1 7 7 7 7 1 1?
fax + 4 8 7 1 7 7 7 7579
wim@um.wroc.pl
www.vvroclaw.pl

Sprawozdanie rzeczowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt TOŻ we Wrocławiu
za okres od 01.10.09 do 31.12.09, tj. IV Kwartał oraz cały rok 2009 r.
Koty

Psy

l.p.
1.
1.

Wyszczególnienie

Od
w kwartale
I. 2009r
sprawozd.
narastająco

3

4.
5.
6.
7.

8.

Od !. 2009r.
narastająco

4.

5.

6.

Stan początkowy
zwierząt
Przyjęto do schroniska -

234

298

91

81

559

2048

369

1168

w tym wyłapanych z
terenu miasta
Wydano ze schroniska osobników
Uśpiono - osobników

481

1670

319

977

509

1958

352

1068

15
2
5
262
7/32

76
10
40
262
21/94

81
3/9

48
20
32
81
40/138

2

16

23

63

81

354

794

2276

81
0

354
0

72
722

355
1921

2.

Uciekło - osobników
Padło - osobników
Stan końcowy zwierząt
Uśpiono miotów /z miasta/

Uśpiono z miasta - od
właścicieli
Wy stery 1 izo wano zwierząt
ogółem
10. w tym w Schronisku
wtymnaKSBK

i 9

11.

w kwartale
sprawozd.

i
J.

II

osobników

9

Uwagi

Zaszczepiono p/chor.
wirusowym psów

14

Zaszczepiono p/chor.
.wirusowym kotów

h—
Ilość interwencji
15.

n

ilość miotów/
ilość młodych

2. od początku roku
1785
1 . w okresie sprawozdawczym
169
2. od początku roku
490

wyjazdowych
Średni stan zwierząt w
16
schronisku szt.
Zużyto mat. wet. i leków 17.
ogółem w zł.*
Dzienny koszt materiałów
do pełnej opieki
18.
weterynaryjnej / dla
jednego zwierzęcia(z dot.)
póz. 18 =

5

7.

1 . w okresie sprawozdawczym 324
2. od początku roku
1 223
ł . w okresie sprawozdawczym 45 1

Zaczipowano psów

12

TT

II

w okresie sprawozdawczym 428
od początku roku.
1 807
1 .w okresie sprawozdawczym 322
2. od początku roku 330
1. w okresie sprawozdawczym 24 213,82
2. od początku roku. 62 521,76
1. w okresie sprawozdawczym
2. od początku roku

póz. 17
póz. 16. x ilość dni obrachunkowych

główny księgowy

dyrektor

Sprawozdanie rzeczowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt TOŻ we Wrocław iu
za okres od 01.10.10 do 31.12.10, tj. IV kwartał 2010 r. Oraz cały rok 2010
Koty

Psy

l.p.

Wyszczególnienie

w kwartale
sprawozd.

Od
I.2010r
narastająco

3.

4.

307

9

1.

Stan początkowy
zwierząt
Przyjęto do schroniska -

")

osobników

4.

w tym wyłapanych z
terenu miasta
Wydano ze schroniska osobników
Uśpiono - osobników

5.

Uciekło - osobników

6.

Padło - osobników

7.

Stan końcowy zwierząt

->

J.

8.

Uśpiono miotów /z miasta/

Uśpiono z miasta - od
właścicieli
Wysterylizowano zwierząt
ogółem
10. w tym w Schronisku
9.

w kwartale
sprawozd.

Od 1. 2010r.
narastająco

5.

6.

262

150

81

586

2140

462

1432

500

1805

401

1238

551

1974

338

1130

18
2
3
319
5/31

61
20
28
319
15/86

65
3
42
164
5/24

113
26
80
164
50/187

o

18

40

87

71

295

760

2214

71

295

73
687

316
1898

w tym na KSBK
11.
12

Zaszczepiono p/chor.
wirusowym psów

14

Zaszczepiono p/chor.
.wirusowym kotów

2. od początku roku
1814
1 . w okresie sprawozdawczym
2. od początku roku
606

Ilość interwencji
wyjazdowych
Średni stan zwierząt w
16
schronisku szt.
Zużyto mat. wet. i leków 17.
ogółem w zł.*
Dzienny koszt materiałów
do pełnej opieki
18.
weterynaryjnej / dla
jednego zwierzęcia(z dot.)
15.

póz. 18 =

1

1 . w okresie sprawozdawczym
2. od początku roku
1 145
1 . w okresie sprawozdawczym

Zaczipowano psów

Uwagi

7.

ilość miotów/
ilość młodych

307
472
j
209

w okresie sprawozdawczym 473
od początku roku.
1817
1 .w okresie sprawozdawczym 452
2. od początku roku 409
1. w okresie sprawozdawczym 1 5061 ,99
2. od początku roku. 78026,03
1. w okresie sprawozdawczym 0,36
2. od początku roku 0,52

póz. 17
póz. 16. x ilość dni obrachunkowych

Krystyna Skrzypiec-główny księgowy

Zofia Białoszewska -dyrektor

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Zagrodno dnia, 04.04.2011 r.

OR. 5241-1/2011

8IURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do treści wniosku dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie
informuję że,
pkt. 1. W 2009 r. i 2010 r. gmina prowadziła akcje odławianie bezdomnych psów
zlecając wykonanie usługi podmiotowi prowadzącemu działalność w tym zakresie tj. dla
Prywatnej Wielobranżowej Firmy Usługowej „Hart" Dozór Sanitarno Porządkowy, ul.
Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice oraz „GUT-Farmer" S.GUT ul. M.C Skłodowskiej 30,
55-120 Oborniki Śląskie. Odłowione psy były dostarczane do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Legnicy oraz w Dzierżoniowie.
pkt. 2 W 2009 roku odłowiono 7 szt. psów, a. w 2010 roku 5 szt. psów.
pkt. 3. W 2009 roku koszt realizacji całego nadania wynosił 49 135,46 zł. i były to
koszty związane z odłowieniem i transportem psów do schronisk dla zwierząt oraz
opłata za gotowość przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt w Legnicy oraz za
pobór psów w schronisku.
W 2010 r. koszt realizacji zadania związanego z osławianiem bezdomnych zwierząt
wynosił 19 072,77 zł. i były to także koszty związane z odłowieniem psów, transportem
do schronisk oraz opłata za gotowość i i pobyt psów w schroniskach.

URZĄD MIEJSKI

keferat Prawno - Administracyjny
59-970 Zawidów, pl. Zwycięstwa 21/22
woj. dolnośląskie
tel. 75 / 77 88 282, fax 75 / 77 88 205
000526676

Zawidów, dn. 22.03.2011r.

SM.1431.5.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie wyjaśniam:
Gmina miejska Zawidów jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
który został utworzony m.in. w celu prowadzenia schroniska dla zwierząt.
Roczna składka ustalana jest od ilości mieszkańców gminy i tak w roku
2009 wyniosła 12.277zł, a w 2010r. - 12.243zł.
Z terenu gminy miejskiej Zawidów w schronisku umieszczono: w 2009r.
10 psów oraz 17 psów i 2 koty w roku 2010.
Z poważaniem

URZĄD GMINY ZAWOWA
WOJ DOLNOSLĄaKJfc

Zawonia ,2011-03-22
607/3/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję, że Gmina Zawonia nie miała w 2009 i 2010 r. stałych
umów na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. Nie jest prowadzony rejestr
wyłapanych i dowiezionych zwierząt. Na terenie gminy utworzono tymczasowe miejsce
przetrzymywania bezdomnych zwierząt dla których szukano nowych właścicieli.
W 2009 r. za usługi weterynaryjne głównie sterylizację, szczepienia i karmę wydano
z budżetu gminy 1299 zł, a w 2010 r. wydano 5123 zł, z tego 2.600 zł przeznaczono na
zakup nowego kojca dla zwierząt.

U R Z Ą D MIEJSKI
ui Ząbkowicach Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

.

tei. 07* ""^a?-!

,

Ząbkowice Sł., 06.06 201 Ir.

IGR o ^20 11. AL

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 16 maja 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że:
ad. l W 2009 roku Gmina Ząbkowice Śl. miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt „AZYL", ul. Brzegowa 151, 57-300 Dzierżoniów.
W 2010 roku Gmina Ząbkowice Śl. miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół

Zwierząt „AZYL", ul. Brzegowa 151, 57-300 Dzierżoniów, Gut-Farmer

- S. Gut, Osolin ul. Jastrzębia 11, 55-120 Oborniki Śląskie oraz usługi na transport:
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa „HART" ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice
ad.2 w 2009 roku na terenie Gminy wyłapano 15 bezdomnych psów,
w 2010 roku na terenie Gminy wyłapano 11 bezdomnych psów.
ad.3 w 2009 roku Gmina z tytułu realizacji całego zadania poniosła koszty w wysokości
30.000,00 złotych. Jednorazowy średni koszt umieszczenia psa w schronisku wynosił
2000,00 zł. Wymagane należności

regulowane były na podstawie wystawionych

faktur przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl".
W 2010 roku Gmina z tytułu realizacji całego zadania poniosła koszty w wysokości
21.960,50 złotych. Jednorazowy średni koszt umieszczenia psa w schronisku wynosił
2000,00 zł. Wymagane należności regulowane były na podstawie wystawionych faktur przez
ww. podmioty.
sWNIK
JDtrzymuje:
•J/Adresat
2.A/a

Jruktury
jfstrzennej

Urząd Miasta
Zgorzelec
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA
i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Zgorzelec, 2011-04-11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w
latach 2009 - 2010 uprzejmie informuję, co następuje:
1. na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2009 roku i 2010 wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki zajmowało się Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej.
2. Zwierzęta przyjęte do schroniska w 2009 r.:
psów - 85
kotów - 2
Zwierzęta przyjęte do schroniska w 2010 r.:
psów - 95
kotów - 28
3. Koszt realizacji całego zadania:
2009 r. - 90.729,00 zł
2010 r.-89.987,00 zł
Z poważaniem

59-900 Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
tel. (075) 77 52 655 (Naczelnik)
tel. (075) 77 59 945 (Infrastruktura)
tel. (075) 77 59 944 (Ochrona Środowiska)
tel. (075) 77 59 926 (Sprawy Mieszkaniowe)
tel. (075) 77 59 927 (Sprawy Mieszkaniowe)

www.zgorzelec.eu
wism@zgorzelec.com

Urząd posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

gmina

Urząd Gminy Zgorzelec

'GORZELEC

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
ul. Kościuszki 70,59-900 Zgorzelec

gmina@gmina.zgorzelec.pl

www. gmina.zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia 24-03-2011 r.
SEKRETARIAT:
WÓJT
ZASTĘPCA WÓJTA
tel. 75772-14-00
tel. 75 775-60-16
fax 75 775-65-64

NGPiR.6140.3.2011.2
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim

Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SEKRETARZ GMINY
75 772-14-20
SKARBNIK GMINY
75 772-14-26
WYDZIAŁ FINANSOWY
I PLANOWANIA75 772-14-23, 75 772-14-25
WYDZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI,
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
I ROLNICTWA
75 772-14-31
NACZELNIK 75 772-14-32
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH,
ORGANIZACYJNYCH
I DROGOWNICTWA
75 772-14-15, 75 772-14-27,
75 772-14-45
NACZELNIK 75772-14-14

W

odpowiedzi

na

pismo

z

dnia

10.03.2011 r.

(wpłynęło

14.03.2011 r.) dot. informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich

wyłapywanie"

uprzejmie informuję:
Ad.l) Gmina Zgorzelec w 2009 i 2010r. miała podpisaną umowę ze
Schroniskiem Dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1F, 59-930
Pieńsk, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki.
Ad. 2) W

2009r.

schronisko

wyłapało i

utrzymywało

następujące

zwierzęta: 47 psów, natomiast w 2010r. 42 psy i 12 kotów
Ad. 3) Gmina w 2009r.

przekazała na rzecz schroniska 22.564,00 zł,

natomiast w 2010r. 22.803,00 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
75 772-14-34, 75 772-14-35

Z poważaniem
z ufr, WÓJTA

NACZELNIK 75772-14-33
s

lacze!n
Gospod

WYDZIAŁ OŚWIATY,
PROMOCJI I ROZWOJU
GMINY
75 772-14-41, 75 772-14-43
NACZELNIK 75772-14-30
BIURO RADY GMINY
75 772-14-21

Sprawę prowadzi:
Eugenia Harhatów
tel. O 757 721 431
fax. 0757756564
Nrpok. 5

ŚWIADCZENIA RODZINNE
75 772-14-46
EWIDENCJA LUDNOŚCI
75 772-14-44
KASA
75 772-14-29

B1L812J4V

Strona l z l

Od:
"Marek Wereśniak" <weresniak@ziebice.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2011 09:45
Temat:
udzielenie informacji "opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
Witam!
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011r w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd
Miejski w Ziębicach informuje:
Gmina Ziębice w latach 2009 i 2010 nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
jedynie udzielała interwencyjne zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
wyspecjalizowanej Dozór Sanitarno Porządkowy ze Świebodzic.
W roku 2009 wyłapano 6 szt. psów koszt realizowania zadania 5238,94 zł opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
W roku 2010 wyłapano 9 szt. psów koszt realizowania zadania 7686zł opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
Z poważaniem
Marek Wereśniak.

7011-04-OS

UKZĄD MIEJSKI
w Złotoryi
Pl.Orlgt Lwowskich 1
59-500 ZŁOTORYJA

tel./076/ 8779100

fdx 8783120

Złotoryj a, 18.03.2011 r.

WM.6140-1/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego dnia!4 marca 2011., na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzątami i ich
wyłapywaniem", informuję:
W 2009 i w 2010r. Gmina nie miała umowy ani nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt ze względu na brak jednostek, które miałyby zezwolenie
na tego typu działalność na terenie miasta Złotoryi. Nadmieniam, że takie
zezwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Ponieważ obecnie na terenie miasta nie ma podmiotu posiadającego zezwolenia
na tego typu działalność, nie są prowadzone akcje wyłapywania bezpańskich
zwierząt.
W przypadku zagrożenia ludzi lub np. porzucenia zwierząt
interwencyjnie
działała
Straż Miejska. Zwierzęta odwożone były do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, z którym współpracujemy od wielu lat i
posiadamy umowę na umieszczanie bezdomnych zwierząt w tym schronisku.
Zwierzęta przyjmowane są do schroniska po uprzednim uzgodnieniu z
kierownictwem schroniska i po ich protokolarnym przekazaniu. Zwierzęta
przebywają w schronisku do czasu adopcji i Urząd Miejski ponosi koszty za
każdy dzień pobytu psów w schronisku w wysokości 18,0 zł./dobę. Opłata
oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przekazanych do schroniska.
W roku 2009r. z terenu miasta do schroniska w Legnicy zostało przekazanych 6
psów. Z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009r. ponieśliśmy
koszty w wysokości 10.652 zł, w tym za pobyt psów w schronisku w wysokości
10.355 zł. W roku 2010 zostało przekazanych 18 bezpańskich psów. Z tytułu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2010r. ponieśliśmy koszty w wysokości
31.678 zł, w tym za pobyt psów w schronisku w wysokości 30.482 zł.
Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA
*fzej Ostrowski

NrWG.6140.3.2011

Biuro

Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

ul .Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie udostępnienia
danych dot .bezdomnych zwierząt Urząd Gminy Złotoryja informuje;
- Gmina Złotoryja w roku 2009 i 2010 nie przeprowadzała wyłapywania psów ,nie ma
Również zawartej stałej umowy z firmą specjalistyczną pro wadzącą taką działalność .
W przypadkach porzuconych psów Urząd Gminy korzystał z usług Prywatnej
Wielobranżowej Firmy Usługowej ,Dozór Sanitarno - Porządkowy„HART"
w Świebodzicach .
Psy były odbierane bezpośrednio z miejsc gćzie się przybłąkały lub zostały porzucone
(Dom Dziecka ,szkoła lub gospodarstwo rolne).
- Gmina ma zawartą umowę z Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych
w Uciechowie gmina Dzierżoniów ,gdzie ponoszone są opłaty jednorazowe za przyjęcie
bezdomnych zwierząt.
W przypadku przejęcia pod opiekę bezdomnego psa przez mieszkańca gminy ,gmina
pokrywa koszty pierwszych badań weterynaryjnych i wymaganych szczepień. Osoby te
zwalniane są również z podatku od posiadania psów.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 39 .645,22 zł ,a w roku 2010
24.466,39 zł.

U R Z Ą D MI B J S K i
w Złotym Stoku
ul. Rynek 22, 57-250 ZŁOTY STOK
tel. 074/81-64-164, fax 074/61-64-133
-IIP 887-10-02-495 REGON 0005309?'

SK-6140/1/2011

Złoty Stok, dnia 18 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Złotym Stoku w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 201 Ir. informuje według
kolejności zadawanych pytań, że :

1. Gmina obecnie nie posiada stałej umowy ze schroniskiem i w roku 2009 i w 2010 nie podejmowała
uchwał w sprawie wyłapywania bezdomnych psów.
2. Z uwagi na brak środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy, nie prowadzono
oddzielnej kampanii reklamowej na temat zapobiegania bezdomności zwierząt.
3. Gmina nie podejmowała tematu identyfikacji psów z uwagi na wysokie koszty i małą ilość
bezdomnych psów .
4. Gmina Złoty Stok nie współpracuje z żadną organizacją pozarządową i Towarzystwem w zakresie
ochrony zwierząt

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Złoty Stok

Stanic

Burmistrz Miasta Żarów
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
NIP 884-10-09-848

www.um.zarow.pl
burmistrz@um.zarow.pl

tel./fax+480748580591
+48 074 8580 778, 8580 408(9)

Żarów, dnia 24 marca 2011 r.

BGZZK.7080.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10
marca 2014 roku informuję:
1. w 2008 r. Gmina Żarów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Zwierząt
„Azyl", ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
2. w 2009 roku Gmina Żarów początkowo współpracowała ze Schroniskiem dla
Zwierząt „Azyl", w późniejszym czasie zlecała każdorazowo wyłapywanie psów i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom firmie „Olech" z siedzibą w
Świdnicy.
3. w 2010 r. Gmina Żarów udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie psów i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom firmie „Olech" z siedzibą w Świdnicy.
4. w 2009 roku odłowiono na terenie Gminy Żarów 13 bezdomnych psów, w 2009
oku koszt realizacji usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu
aminy Żarów wyniósł 26.225,00 zł.

i '
Muflon 2004

5. w 2010 roku odłowiono na terenie Gminy Żarów 19 bezdomnych psów, w 2010
•oku koszt realizacji usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu
3miny Żarów wyniósł 31.883,25 zł.
6. |w 2009 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 26,225,00 zł natomiast w 2010 r.
31.883,25 zł. Rozliczenie następowało w formie zapłaty należności z góry

DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

•

określoną w zleceniu ilość odłowionych psów.
Otrzymują
1. Adresat.
2. a/a.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje, że na terenie Gminy Żmigród w roku
2009 odłowiono bezdomne psy na umowę - zlecenie Urzędu w oparciu o zgłoszenia
mieszkańców gminy, przez następujące podmioty:
- 25 szt. Usługi Weterynaryjne „OLVET" Ryszard Olszewski, Skokowa, ul.
Wrocławska 2a, 55 -110 Prusice, dla wyłapanych psów po zastosowaniu
leczeń profilaktycznych znaleziono innych opiekunów.
- 6 szt. firma „APESPOL" Krzysztof Żurek, ul. Wiejska 15, Żmigród, psy zostały
przewiezine i umieszczone w schronikach w Krotoszynie - 45 szt. i w Śremie
- 2 szt.
Ogólny koszt wyłapania bezdomnych psów i zastosowanych leczeń profilaktycznych
wyniósł w 2009 roku kwotę 8.552,78 złotych. Opłaty za umieszcenie w schroniskach
były jednorazowe przed przyjęciem do schronika.
W roku 2010 Gmina Żmigród zlecała odłowienia bezdomnych psów na
umowę- zlecenie w oparciu o zgłoszenia mieszkańców, przez następujące podmioty:
- 13 szt Usługi weterynaryjne „OLVET" Ryszard olszewski, Skokowa, ul.
Wrocławska 2a, 55 - 110 Prusice, dla wyłapanych psów po zastosowaniu
leczeń profilaktycznych znaleziono innych opiekunów.
Ogólny koszt wyłapania bezdomnych psów wyniósł w 2010 roku kwotę 3.843,41
złotych. W tym roku finasowaliśmy zakup karmy dla bezdomnych kotów, oraz
zlecono i opłacono sterylizację 2 bezdomnych kotek.
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GMINA ŹÓRAWINA
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
tel 71 381 41 28, fax 71 723 49 00

Żórawina, 18.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
- Gmina Żórawina nie posiadała stałej umowy w latach 2009-2010 na wyłapywanie i opiekę
bezdomnych zwierząt. Gmina zlecała doraźnie w formie umowy o dzieło.
- ilość wyłapanych i utrzymanych na koszt gminy zwierząt w 2009 roku to 7 psów a w 2010 roku 3

psy.
- w 2009 roku gmina wydała na realizację zadania 3 882,00 zł, a w 2010 roku 600,00 zł. Średnia
jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku to ok. 600,00 zł.

WÓJT/GMINY ŻÓRAWIN A
Jan Źukowski

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Sporządził: S. Lewicki, tel. 71/38-14-128

