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2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. 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)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz.
1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i
numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o
dostępie do informacji publicznej).
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierząt.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT KRS: 0000292939
W odpowiedzi na w/w zapytania informuję:
l- Gmina Bardo nie miała w 2012 r stałej umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
Akcje wyłapywania były doraźne i zlecane Fundacji "Pod Psią Gwiazdą" w Polanicy Zdr.
2-U mieszczono w schronisku na koszt gminy trzy psy. Cztery psy oddano do
adopcji ich mieszkańcom gminy.
3- W 2012 r koszt realizacji całego zadania łącznie z doraźną opieką weterynaryjną wyniósł 6368.4 zł.
Zdzisław Pląta
Witam ponownie
W uzupełnieniu odpowiedzi na pkt l informuję, że jeden bezdomny pies został przekazany w czerwcu ub.r.
do schroniska
Fundacji Pod Psią Gwiazdą w Polanicy Zdr. , ul. Sienkiewicza 12, dwa inne bezdomne psy zostały wcześniej
odłowione przez Zakład Weterynaryjny
GUT-FRMER S. GUT UL. Orkana 1/2, 55-120 Oborniki Śląskie, który zgodnie z umową przejął nad nimi
pełną opiekę. Współpraca z w/w gabinetem została zerwana.
Z sześciu schronisk wytypowanych przez Powiatowego Lelarza Weterynarii w Ząbkowicach Śl. żadne obecnie
nie dysponuje wolnymi miejscami w schronisku.
Zdzisław Pląta

51 Urząd Miejski w Bielawie
Bielawa, 17.09.2013
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
dot. wniosku z dnia 12,09.2013 w sprawie udzielenia informacji publicznej związanej z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.
Nawiązując do wniosku w sprawie jw informujf:

ad. I
W 2012r obowiązek wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki Gmina
Bielawa realizowała w ramach Umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL w
Dzierżoniowie. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie - realizując
powierzone zadanie publiczne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w
szczególności prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie - zostało
wyłonione w drodze Otwartego Konkursu Ofert.
ad.2
Suma psów przyjętych do schroniska z terenu Gminy Bielawa w roku 2012 to 45 szt
ad.3
Za umieszczenie jednego psa w schronisku Gmina płaci l 200,00zł. Limit psów w schronisku dla
Gminy Bielawa to 45s2t. Dotacja roczna dla Schroniska wynosi 54 00Q,OQzł i płacona jest w ratach
kwartalnych.

Aa wyk.

58-260 Bielawa, Pl. Wolności 1
Referat Funkcjonowania Miasta

tel, + 48 74 83 28 757, fax + 48 74 833 58 38
URZĄD MIEJSKI W Bll:i AWIi: POSIADA
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
potwierdzający wypełnienie wymagań normy PN - EN 9001:2009

e-mail: um@um.bielawa.pl
http://www.bielawa.pl
KjID. Q82-1 8-69-602
*
*"
REGON: 000524950

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedz na
zawarte w nim pytania :
Ad 1) Podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, z którym Gmina Bierutów ma
zawartą u mowę jest MARMAC Marcin Kolenda, ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica.
Ad 2) Ilość wyłapanych psów wyniosła 16.
Ad 3) Koszt realizacji całego zadania 53.000,00 zł.
- płatność jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem
Jerzy Pęciak - inspektor ds. gosp. wodnej i ochrony środowiska
Urząd Miejski w Bierutowic, ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutów.
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Agnieszka Łechowiez
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
e-tnail: soz@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013 r,
informujemy, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Bogatynia realizuje we
współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Zgorzelcu.
Schronisko dla zwierząt działa na mocy podpisanej umowy pomiędzy Związkiem Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej i obsługuje 10 gmin, w tym Gminę Bogatynia. Niniejsza umowa została
zawarta na okres 3 lat tj. od dni l stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie porozumienia Gmina Bogatynia powierzyła schronisku odławianie
bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez
przeprowadzanie planowych, cyklicznych akcji odławiania bezdomnych zwierząt. W 2012
roku z terenu Gminy Bogatynia odłowionych zostało 39 bezdomnych psów i 12 kotów. Koszt
realizacji tego zadania w 2012 r. wyniósł 103 044,00 zł,
Gmina Bogatynia opłaca składkę członkowską w kwocie 4,13 zł od statystycznego
mieszkańca Gminy - członka Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na
funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.
Gmina

Bogatynia

/awaria

umowę

na

zarządzanie

Punktem

Czasowego

Przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat. l, który znajduje się
w Bogatyni przy ulicy Zgorzeleckiej. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia interwencji do padłych i bezdomnych zwierząt żywych
potrąconych przez pojazdy, a także opieki nad nimi - przez co należy rozumieć zapewnienie
na okres do 4$ godzin całodobowego wyżywienia oraz transportu zwierzęcia do weterynarza
w celu udzielenia koniecznej pomocy weterynaryjnej. Umowa została zawarta na czas
określony od 26 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zadanie płatne jest z budżetu gminy pn.

„Zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu
Pośredniego kat. l w Bogatyni".
Ponadto Gmina Bogatynia podpisała umowy współpracy z miejscowymi lekarzami
weterynarii

na świadczenie

usług

zapewnienia całodobowej opieki

weterynaryjnej

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W ramach umowy wykonywane są
usługi polegające na leczeniu i szczepieniu bezpańskich zwierząt oraz przeprowadzane
zabiegi ubezpładniające, mające na celu ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu.
Wykonawcami ww. usług są: Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Dzikiej 4,
Gabinetem Weterynaryjnym Serbinów z siedzibą w Bogatyni przy ul. Boznańskiej 8 oraz
Przychodnia Weterynaryjna „Redvet" z siedzibą przy ul. Karłowicza 22 w Bogatyni.
Bezdomne zwierzęta chore lub ranne, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, zostają
przewiezione i umieszczane w Schronisku dla Zwierząt Małych w Drużynie Górnej. Koszt
realizacji tego zadania w 2012 r. wyniósł 20 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na ten
cel w 2013 r. wynoszą 20 000,00 zł.
Gmina Bogatynia finansuje dokarmianie bezdomnych kotów znajdujących się na jej
terenie administracyjnym. Koszt realizacji tego zadania w 2012 wyniósł 3 000,00 zł. W roku
2013 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 5 000,00 zł.

Otrzymują:
L Adresat- via e-mail,_
2. lOPa/a.

sprawę prowadzi:
' Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
Małgorzata wiśniett>ętc<*~j
uL l Maja 29; 59-920 Bogatynia
Podinspektor ds. 0ęljt,fttnit-&radotviska
i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 75 77 25 386
e-moil: achrona.srodawiska@bogatynia.pl

POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - CERTYFIKAT NR 1418/3/2011
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Odpowiedź na przesłaną wiadomość
Ochrona Środowiska <ochrona.srodowiska@bogatynia.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
12.11.201310:58

Szanowni Państwo,
w związku z przesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji z dnia 12.09.13 r. oraz
wiadomością nadesłaną drogą elektroniczną z dnia 04.11.2013 r., uprzejmie informujemy że w piśmie
(sygnat. BZI.IOP.1431.8.2013) z dnia 23.10.2013 r. zostały Państwu przedstawione odpowiedzi na wszystkie
pytania wymienione w ww. wniosku.
Na Państwa pytanie dot. składki członkowskiej w 2012 r. przeznaczonej na funkcjonowanie schroniska w
Dłużynie Górnej została zamieszczona w przedmiotowym piśmie (sygnat. BZI.IOP.1431.8.2013) następująca
informacja:
"... Koszt realizacji tego zadania w 2012 roku wyniósł 103 044,00 zł. Gmina Bogatynia opłaca składkę
członkowską w kwocie 4,13 zł od statystycznego mieszkańca Gminy - członka Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej."
Natomiast Państwa pytanie dotyczące kosztu "Zarządzania Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt
wraz z obłsugą zakładu pośredniego kat. l w Bogatyni" nie zostało zawarte we wniosku o udostępnienie
informacji publicznej. W związku z czym brak było podstaw do podania kosztów ponoszonych na realizację
ww. zadania. Istota funkcjonowania takiego punktu na terenie Gminy Bogatynia była informacją dodatkową
dla Państwa.
Jeżeli jednak ta odpowiedź w dalszym ciągu Państwa nie satysfakcjonuje, uprzejmie informuje, że zgodnie
z art. 10 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), informacja nie
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek. Informuje Państwa, że
odpowiedź na przesłane pytanie drogą elektroniczną znajdują się w treści Uchwały Nr NR LII/918/12 w
sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok oraz załącznikach do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym odsyłam Państwa do budżetu, który zamieszczony jest w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: http://bip.bogatvnia.pl/7a=4938.
Z poważaniem,

Małgorzata Wiśniewska
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

tel. 75 77 25 386

e-mail: malgorza ta. wiśnie wska @boga ty nią. pl
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Boguszów-Gorce, dnia 03.10.2013 r.
WIM.6140.38.2013.AG

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl
Pot: wniosku o udzielenie informacji publicznej z 18.09.2013 r.\
Ad. 1. W 2012 r. Gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Doraźnie zleciła odłowienie i opiekę nad dwoma psami Fundacji „AZYL"
ul. Chrobrego 4/1 58-310 Szczawno Zdrój.
Ad. 2. Gmina w 2012 r. doraźnie zleciła wyłapanie 2 szt. psów odpłatnie ww.
fundacji.
Ad. 3. W 2012 r. Gmina wydała 3.400,00 zł za wyłapanie/opiekę nad 2 szt. psów
oraz wydała 2.460,00 zł w dwóch ratach po 1.230 zł na „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności" Firmie Albeco
z Opola ul. Niemodlińska 79 pok. 22.

Sporządził:
insp. Andrzej Głogowski

tel. 748449311 w. 48

Urząd Miejski
w Boguszowie-Gorcach
58-370 Boguszów-Gorce
Pl. Odrodzenia 1
tel. 748449311

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, że:

Ad. 1.

W 2012 r. Gmina Miejska Bolesławiec miała podpisaną umowę „na przyjmowanie
zwierząt do schroniska doprowadzonych przez mieszkańców Gminy w ilości 10 sztuk
bezdomnych psów z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze,
który jest administratorem Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze.
W ww. Umowie widniał zapis o przeprowadzaniu interwencyjnego wyłapywania zwierząt wg
potrzeb. W przedmiotowym roku nie było potrzeby przeprowadzania odłowów.
Ponadto mieliśmy podpisaną umowę z firmą „Zieleń-Plan" z siedzibą w Bolesławcu
przy ul. Kościuszki 27 na „czasowe przetrzymanie psów w kojcach". Psy z terenu naszej
gminy przebywaj ą tam do czasu znalezienia im nowego domu lub przekazania do schroniska.

Ad. 2.

W 2012 r. na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec znalezionych około 70 psów.
Trafiają tam głównie na zgłoszenie mieszkańców lub Straży Miejskiej. Nie jest prowadzone
wyłapywanie kotów w mieście Bolesławiec. Gmina zapewnia sterylizację i kastrację wolno
żyjących kotów, dokarmianie oraz opiekę lekarsko - weterynaryjną. Pomocy w znalezieniu
nowego domu udziela Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu, które działa przy
Przychodni Weterynaryjnej „MARYET" przy ul. Staszica 9c w Bolesławcu.
Koszt sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Bolesławiec to 22 900 zł,
a koszt dokarmiania 16 191 zł.

Ad. 3.

W 2012 r. całkowity koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu miasta Bolesławiec
wyniósł: czasowe utrzymanie psów w kojcach na terenie firmy „Zieleń-Plan" wyniósł:
66 418 zł, ponadto przekazano dwa psy do schroniska w Jeleniej Górze koszt: 7 812,96 zł
(opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku). Dodatkowo na podstawie podpisanych
umów z lekarzami weterynarii została również udzielona pomoc w szczególności
w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt. W 2012 r. koszt udzielania pomocy lekarskoweterynaryjnej to ok. 9 000 zł.

Roundcube Webmail :: bezdomne zwierzęta
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bezdomne zwierzęta

Nadawca

Irena Greszczyszyn <i.greszczyszyn@gminaboleslawiec.pl>

Odbiorca

soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

17.10.201310:22

Uprzejmie informuję, że gmina w 2012 roku nie miała podpisanej umowy ze
schroniskiem na przyjęcie i opiekę bezdomnych zwierząt a zwłaszcza psów, gdyż
schroniska były przepełnione, natomiast w 2013 roku mamy podpisaną umowę ze
Schroniskiem dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze.
Na koszt gminy w 2012 roku wyłapano i objęto opieką 12 szt psów, (sukcesywnie oddawano
do adopcji).
Koszt realizacji całego zadania wynosił 23.257,30 zł, oparte na bieżącej ewidencji
psów przebywających pod opieką.
Dzienny pobyt l sztuki zwierzęcia wynosił około 16,00 zł.
Irena Greszczyszyn

1 7 l
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$

informacja publiczna- ochrona zwierząt
Bogumiła Brodala <bogumila.brodala@bolkow.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:52

Dot. udzielenia informacji publicznej.
1. W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt Gmina Bolków podjęła współpracę z Panem Zbigniewem Paruchem - Transport Zwierząt, ul.
Legonicka 12A Jawor ( umowa) - 4 zlecenia w 2012r.
2. W zakresie przekazywania bezdomnych psów pod stałą opiekę do schroniska, Gmina współpracuje z Panem Robertem Bieniasem - Ośrodek
Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych - Uciechów, Osiedle Białe 7, 58- 203 Dzierżoniów - 4 zleceia ( umowa) i jedno doraźne zlecenie
doSchroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 33a
3. Koszt wyłapywania łącznie - 1.600 zł., koszt przek. do schroniska-8.808zł 4.forma płatności przelew.
Burmistrz Boklkowa
Jarosław Wroński

Roundcube Webmail :: informacja publiczna - obrona zwierząt
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informacja publiczna - obrona zwierząt

Nadawca

Bogumiła Brodala <bogumila.brodala@bolkow.pl>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.201313:18

Uzupełniam przekazaną informację publicznąw zakresie pkt 2, mianowicie :
ogółem do schroniska z Gminy Bolków przekazano 2012r. 5 bezdomnych psów.
Pozdrawiam
Bogumiła Brodala
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Borów, dnia 18 września 2013 roku
Urząd Gminy Borów
Ul. Konstytucji 3-go Maja 22
57-160 Borów

SĘK. 1431.0010.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 września 2013 roku
(wpłynął do tut. Urzędu w dniu 13 września roku) informuję:

Ad. l Gmina Borów udzielała jedynie doraźnych zleceń firmie: Prywatna Wielobranżowa Firma
Usługowa „Hart" Dozór Sanitarno - Porządkowy.
Ad.2. l zwierzę
Ad.3 Koszt wyniósł 5930 zł - opłata za usługę

Z poważaniem
z up. Wójta
Sekretarz Gminy Borów
Mariusz Majewski

Roundcube Webmail :: Fwd: Odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?jask=mail&_action=print&_uid=29&_mbox=.

Fwd: Odpowiedź na wniosek
UM Brzeg Dolny Sekretariat <um@brzegdolny,pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierząt. pl>
16.09.201309:36

Urząd Miejski

Brzegu

Brzeg Dolny, 16.09.2013 r.
KK.1431.32.2013

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym informuje, iż:
1. od 2006 roku Gmina Brzeg Dolny ma podpisaną umowę o świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych z
Przychodnią Weterynaryjną "Podaj Łapę" w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 8, reprezentowaną przez lekarza
weterynarii Artura Różyckiego, który zajmuje się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Brzeg Dolny;
2. w 2012 roku z terenu Gminy Brzeg Dolny zostało odłowionych 17 psów;
3. koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 15 357,60 zł (płatność ryczałtowa).

Urząd Miejski, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
Magdalena Gałecka-Budzik
tel. +48 (71) 319 51 17 wew. 145, fax. +48 (71) 319 56 83
e-mail: mgalecka@brzegdolny.pl

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8805 (20130915)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Bystrzyca Kłodzka, dnia 23 września 2013 r.
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Sz. P.
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stówa rzyszenia Obrona Zwierząt
Jfdraejdw, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na e-mail z dnia 12 września 2013 r. dot, wniosku o udostępnienie
informacji publicznej na temat wyłapywania bezdomnych zwierząt uprzejmie informuję,
że w 2012 r, gmina nie posiadała staiej umowy ze schroniskiem dla zwierząt, ponieważ brak
jest na terenie całego województwa dolnośląskiego schroniska, z którym gmina mogłaby
podpisać

stałą

umowę.

których

statutowym

Natomiast

celem

jest

podejmowano
opieka

współpracę

nad

z

bezdomnymi

fundacjami,
zwierzętami

Odławianie bezdomnych zwierząt było prowadzone w miarę potrzeb na podstawie
jednorazowych zleceń.
W wyniku interwencji Policji, w roku ubiegłym, zostały odłowione 2 bezdomne psy
i przekazane do Fundacji „Pod Psią Gwiazdą" w Polanicy Zdroju.
Ponadto zlecano udzielanie doraźnej pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom
przez lekarzy weterynarii, oraz zakupywano karmę w celu dokarmiania bezdomnych
zwierząt.
Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ogółem

w 2012 r.

kwotę 12 135, 50 zł.

i

Otrzymują:
1) adresat

2) a/a

•:/ = -i -si? 'j; '•

wydatkowano

mi,
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B&-140 Chocianów

Chocianów, dnia 23 września 2013 r.

RÓJ 431.46.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
adres eniail:dolnoslaskie@obrona-2wierzst.pl

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 12 września 2013 r. o udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuję:
Ad. 1. Gmina Choeianów przy odławianiu bezdomnych zwierząt korzysta z usług
miejscowych weterynarzy:

dr Waeław Pachecka siedziba mieści się przy ul. Głogowska 4A w Cbocianowie,
dr Wojciech Pietraszewski siedziba mieści się przy ul. Ratuszowa 12/1 w Chocianowie
Ad.2. Gmina Chocianów odłowiła w 2012 r. 14 psów i 5 kotów (plus dodatkowo 3 psy z roku
poprzedniego znajdowały się na utrzymaniu Gminy).
Ad.3, Koszt realizacji całego zadania wyniósł Gminę Chociartów 44.661,80 zł. Opłato
za schronisko opiera się na bieżącej ewidencji zwierząt w schronisku do momentu
zejścia z rejestru (adopcji lub naturalnej śmierci),

Z poważaniem
Z up. BTMBMtSTEZA

mgr Regtąa, jAzeuwka
Setoetó Miaśp i Gminy

Otrzymują:

l,Adresat na adres ernail:doln.Qs..l.a8kie@obrona-zwierzat.p1
2.A.a

Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=135&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
BOK <bok@chocianow.nazwa.pl>
'dolnośląskie soz' <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
27.09.2013 12:24

Dzień Dobry,
w nawiązaniu do niniejszego e-maila informuję, że schronisko dla zwierząt bezdomnych
znajduje się na ul. Ceglanej Nr l w Legnicy;
59-220 legnica.
From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, September 25, 2013 3:34 PM
To: BOK
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt l.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 25.09.2013 09:57, BOK wrote:
Dzień Dobry,
w załączeniu skan odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 12 września 2013 r.

Kounctcube Webmail:: Informacja Publiczna Urząd Miejski w Chojnowie https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l 14&_mbox..

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Informacja Publiczna Urząd Miejski w Chojnowie
A. Krakowski - Urząd Miejski w Chojnowie
<a.krakowski@chojnow.eu>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.201308:44

W odpowiedzi na pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Miejska w Chojnowie informuję że:
1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt doraźnie firmie: P.W.F.U HART Dozór sanitarno-porządkowy.
2.Ilość zwierząt wyłapanych bezdomnych wynosi 16szt. odłowionych
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 22,650zł.

7 l
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G0.6140. 2J

Chojnów, dnia 17,09,2013 r,

.2013.ST

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jfdraejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 września 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej. Urząd Gminy Chojnów informuje:
1, Na zlecenie Gminy Chojnów odłowem bezpańskich psów w incydentalnych przypadkach w
2012 r, zajmowały się podmioty zewnętrzne- Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa
"HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy Jamróz Sławomir ul. Kopernika 12/5, 58-160
Świebodzice oraz Pogotowie Weterynaryjne, Hotel dla małych zwierząt ul. Głogowska 4 a,
59-140 Chocianów, lek. wet Wacław Paeheeka.
Zadanie finansowane było z ogólnej puli środków zarezerwowanych w „Programie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Chojnów na rok 201 T.
2, W roku 2012 z terenu Gminy Chojnów zostało odłowionych 18 bezdomnych psów,
3, Koszty realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojnów na rok 2012" wyniosły 37 575,46 zł
(Powyższa kwota zawiera koszty związane z odłowem zwierząt, transportem, jednorazowe
opłaty za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do schroniska, opłaty .za dobę pobytu zwierzęcia
w hotelu dla zwierząt, interwencje lekarza weterynarii, utylizacji padłych zwierząt).
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GMINA CIEPŁOWODY
57-211 Ciepłowody, ul Kolejowa 3
tel. (74) 81 03 556, 81 03 509, fax (74) 81 03 228, c-mail:

OŚRIS.1431.9.2013

KIP 887-15-35-208
sekretariatócicplowody.pl

Ciepłowody, 13.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl

Dotyczy: informacji publicznej ws. Sposobu i skutków wykonywania zadania „
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na e maił z 12.09.2013 r. (data wpływu 13.09.2013) udzielam
informacji na n/w pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012
na wyłapywanie
bezdomnych
-W 2012 roku była zawarta umowa
120 Oborniki Śląskie na odławianie

r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
zwierząt
i/lub zapewnianie im
opieki?
z „GUT- FARMER" S.GUT, ul. Orkana 1/2, 55bezdomnych psów z terenu Gminy Ciepłowody.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych
na
koszt
gminy
w
2012
r.?
- Wydano 12.411,33 zł.(słownie: dwanaście tysięcy czterysta jedenaście zł. 33/100)
za wyłapanie i umieszczenie w schronisku 6 psów.
3. Jaki był w 2012 r. 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)?
- Opłata na podstawie wystawienia faktury w kwocie 1.815,02 zł netto plus 8%
podatku vat za jednorazowe umieszczenie psa w schronisku.
Z poważaniem
Wójt Gminy Ciepłowody
/- Jan Bajtek/
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Rol.6140.2.2013

Cieszków dn. 23.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

Urząd Gminy w Cieszkowie w odpowiedzi na Wasze pismo informuje, że w 2012roku
nie miał zawartej umowy z żadnym podmiotem gospodarczym na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami. Czynności te były wykonywane we własnym zakresie- zjawisko to
w gminie występuje sporadycznie. Najczęściej bezdomnym zwierzętom odnajduje się
właściciela ,bądź są adoptowane przez nowych właścicieli.
W roku 2012 wyłapano 4 szt psów, które zostały zwrócone właścicielom bądź adoptowane
przez nowych nabywców.
Koszt tego zadania w roku 2012 wyniósł 850,00 zł.

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l 12&_mbox..
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Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
sekretariat - Gmina Czarny Bór <sekretariat@czarny-bor.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 07:55

Witam Serdecznie,
W związku z Państwa prośbą z dnia 13 września 2013 r. informuję:
1)
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarny Bór w 2012 r. było
prowadzone przez „STRAŻ DLA ZWIERZĄT w Polsce, Okręg Dolnośląski", z
siedzibą w Boguszowie-Gorcach, u. 1-go Maja 45/7, z którą to organizacją gmina
miała zawartą umowę na ww. zadanie.
2)
W 2012 r. odłowiono 15 bezdomnych psów z terenu gminy Czarny Bór.
3)

Na realizację zadania dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt wydatkowano w 2012 r. kwotę:

21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Płatność była uiszczana każdorazowo po
przedstawieniu przez „STRAŻ DLA ZWIERZĄT" noty obciążeniowej za wykonaną usługę.
z poważaniem
Iwona Ślusarczyk

aundcube Webmail :: udostępnienie informacji

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=106&_mbox..

udostępnienie informacji
Małgorzata Dąbrowska <m.dabrowska@czernica.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 09:09

OiSO. 1431. 30. 2013. MD
Czernica, 20.09.2013 r.
Wnioskodawca:
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa maiła z wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 12.09.2013r Urząd Gminy Czernica informuje, że Gmina Czernica w
2012 r. miała podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą PPHU
MarMac Marcin Kolenda z siedzibą przy ulicy 3 Maja 12/VI w Oleśnicy. Firma w 2012 r. wyłapała 7 psów.
Koszt realizacji zadania wyniósł 25581,56 zł. Cały koszt opieki nad zwierzętami w co wchodzi również zakup
karmy dla bezdomnych zwierząt (dokarmianie kotów) oraz usługi weterynaryjne wyniósł 43878,56 zł. Za
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi Urząd Gminy płacił opłatę ryczałtową oraz na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką do czasu ich przewiezienia do schroniska. Za umieszczenie w
schronisku Gmina ponosiła opłaty jednorazowe.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Dąbrowska
71/3813934

17:79

ISO 9001:2008

Urząd Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

tel 71 323 02 03, fax, 71 323 02 04

www.gmina.dlugoleka.pl

gmina@gmina.dtugoleka.pl

OŚ.6140.6I2013.EB

Długołęka, 20.09,2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

dotyczy: maila z dnia 12.09.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W odpowiedzi na powyższy wniosek, informuję, co następuje.
Ad. l
W 2012 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem
Marcinem Kolendą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe MARMAC Marcin Kolendą z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 3
Maja 12 oraz umowę na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. W Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.
Ad,2
W 2012r. wyłapano 60 zwierząt (50 psów /w tym 22 szczeniaki/110 kotów), z czego 43 zostało
przekazanych do adopcji, 2 do domu tymczasowego, 10 do schroniska, 2 nie przeżyły, 3 zostały
oddane ich właścicielom.
Ad.3
Poniesione koszty na wyłapywanie, opiekę weterynaryjną oraz przyjęcie do schroniska w 2012 r.ok. 46 900 zł brutto.
Opłata jednorazowa za przyjęcie psa do schroniska wynosiła 1100 zł netto.

Sprawę prowadzi: Ewelina Byra
tel, 71 323 02 72, pokój 121

loundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid=152&_mbox..
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<lblyskosz@dobromierz.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201307:44

cal.Di

— Original Message —
From: lblyskosz@dobromierz. pl
To: UG Dobromierz
Sent: Friday, September 13, 2013 8:53 AM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina podpisała umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami z Schroniskiem dla Zwierząt "AZYL" w
Dzierżoniowie
W roku 2012 oddano do schroniska 8 szt psów - O kotów
W ramach umowy na ten cel wydatkowano kwotę 16.000 zł.

L. B
Original Message
From: UG Dobromierz
To: lblyskosz@dobromierz. pl
Sent: Friday, September 13, 2013 7:09 AM
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:00 PM
To: umig@bardo.pl; um@um.bielawa.pl; bierutow@bierutow.pl; umig@bogatynia.pl;
sekretariat©boguszow-gorce.eu; umboleslawiec@um.boles'lawiec.pl;
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl; um@bolkow.pl; info@borow.ug.gov.pl; um@brzegdolny.pl;
burmistrz@bystrzycaklodzka.pl; bok@chocianow.pl; urzad.miejski@chojnow.net.pl;
urzad@gmina-chojnow.pl; sekretarz@cieplowody.pl; sekretariat@ug.cieszkow.pl; czarnybor@bazagmin.pl; czernica@iap.pl; gmina@gmina.dlugoleka.pl; ug@dobromierz.pl;
sekretariat@dobroszyce.pl; ug_domaniow@op.pl; duszniki@duszniki.pl;
dziadowakloda@o2.pl; um@um.dzierzoniow.pl; sekretariat@ug.dzierzoniow.pl;
ug@gaworzyce.com.pl; umglogow@lg.onet.pl; gmina@ugglogow.com.pl;
sekretariat@gluszyca.pl; gora@gora.com.pl; grebocice@grebocice.com.pl;
gmina@gromadka.pl; organizacja@gryfow.pl; ugjanowice@poczta.onet.pl; um@jawor.pl;
urzad@jaworzyna.net; urzad@um.jedlina.pl; um.info@jelcz-laskowice.pl;
ratusz_um@jeleniagora.pl; jemielno@dolnyslask.pl; jerzmanowa@op.pl;
gmina@jezowsudecki.pl; ug@jordanowslaski.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

Roundcube Webmail :: Re: Re:

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https ://poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 177&_mbox..

Re: Re:
Monika Hołówka <srodowisko@dobroszyce.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.10.2013 11:25

Dzień Dobry
Podmiotem, który odławiał bezdomne zwierzęta była firma MAR MAC Marcin Kolenda, ul. 3 maja 12, 56-400
Oleśnica
Zwierzęta trafiały do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz
From: dolnośląskie soz
Sent: Tuesday, October 15, 2013 10:52 PM
To: Monika Hołówka
Subject: Re:

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie podmiotu, któremu zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz schroniska, któremu
Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 15.10.2013 10:26, Monika Hołówka wrote:

ad. l
W roku 2012 gmina Dobroszyce udzielała w trybie awaryjnym zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt
firmie zajmującej się odławianiem ww.

ad. 2.
Umieszczono 5 psów w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.

ad. 3.

Koszt realizacji całego zadania to 9111,14 zł, opłata za umieszczenie w schronisku.

Monika Hołówka - insp. ds ochrony środowiska
Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16
56-410 Dobroszyce
tel. 71/ 31 41 167 w. 22

1
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URZĄD GMINY
55-216DOMANIÓW56
woj, dolnośląskie
R.6140.4.2013

Domaniów, 17.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 12 września 2013r. w sprawie
wniosku o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Domaniowie informuje:
1. Gmina w 2012 roku miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
z terenu całej gminy. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmowała się firma
P.A. CANIS Adam Polit, Zakrzów 20.
2. Na koszt Gminy w 2012r. odłowiono 7 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 8.371,80 zł. Forma płatności:
za jednorazowe odłowienie każdego psa oraz comiesięczna płatność za
przebywanie psów w przytulisku/schronisku.
Z up. WÓJTA
Tadeusz Bojakowski
Inspektor ds. rolnych

URZĄD GMINY
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie
R.6140.4.2013

Domaniów, 18.09.2013r.

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Dotyczy: uzupełnienia wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.09.2013r.

Pkt. 1 wniosku: odławianiem bezdomnych zwierząt w roku 2012 zajmowała się firma
P.A. CANIS Adam Polit, Zakrzów 20, która jednocześnie prowadzi przytulisko/
schronisko i tam psy były przekazywane pod opiekę.
Z up. WÓJTA
Tadeusz Bojakowski
Inspektor ds. rolnych

iMjunucuoe weDmail :: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=137&_mbox..

informacja publiczna
Barbara Rodak <gks@duszniki.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201309:41

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej uprzejmie informuję, iż :
1. Gmina Duszniki-Zdrój w roku 2012 posiadała umowę z firmą GUT-Farmer Oborniki Śląskie.
2. W roku 2012 nie było przypadku wyłapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt.
3. Koszt wynikający z w/w umowy wynosił 50 zł netto za m-c umowy (600 zł netto za rok) za gotowość w
realizacji zlecenia. Gmina nie wyłapała żadnego zwierzęcia w roku 2012 w związku z czym nie ponosiła
dodatkowych kosztów.

Z poważaniem
Barbara Rodak
inspektor d/s gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Gmina Miejska
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki Zdrój
e-mail: gks@duszniki.pl
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REGOfd 000533348
N'P 61 9-1 1 -l 2-94 ?
Nr K.623,33.2013

Stowarzyszenie

Obrona

Jędrzejów; woj. Świętokrzyskie

W związku z wnioskiem z dnia 12.09.20J3r o udjielenie informa^l publicznej
Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie wyjaśnia co następuje:
1, W roku 2012 w związku z koniecznością wyłapywania bezdomnych psów Gmina korzystała 2
ustug firmy PUPHW „GABf Gabriela Bartoszek ul. Dworcowa 24; Żędowice;
2, W roku 2012 na terenie Gminy wyłapano 4 bezdomne psy w tym 3 psy oddano do adopcji,
jeden pies został przekazany do schroniska;
3, W roku 2012 koszt realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt wyniósł 5.950,68 zł - na tę kwotę składają się
wyłapywanie zwierząt, opłata za schronisko (jpdnomzowa) koszty ustug weterynaryjnych.

Z poważaniem
7.-<Yj\Ył>.?

z,

/

H & n ryk

Jt*rs,yjc

Urząd Miasta

Rynek l, 58-200 Dzierżoniów

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

Sittp://www,um,dzierzoniow.pl

Wydział Organizacyjny
OR-2.1431.56,2013

tel.: +48746450813
e-rnail: urncayrn.dzier2oniow.pl
Dzierżoniów, 4*1 . . września 20 1 3r.

StowHi-zyszente Obrona Zwierząt
ul. 1 1 listopada 29

28 -300 Jfd rajów

W pdpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12 września 2013r. (przesłany pocztą etnalf)
0 udostępnienie informacji publicznej informuję, że:,

1. Gmina Miejska Dzierżoniów

posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt W dniu

28 grudnia 201 1 r, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL
(adres: ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów), które prowadzi schronisko dla zwierząt przy
ul, Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. Zakres umowy obejmuje oi.in, wyłapywanie zwierząt
1 umieszczanie ich w schronisku, zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, utrzymanie
obiektów schroniska. Zadaniem Stowarzyszenia jest

prowadzenie działaś w zakresie

adopcji zwierząt bezdomnych utrzymywanych w schronisku. Umowa zawarta jest na okres
od ł stycznia 2012 do 3 1 grudnia 2014r.
2. W 201 2r. w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL z terenu Gminy
Miejskiej Dzierżoniów zostało odłowionych 80 psów. Wszystkie psy zostały skierowane
do schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie.
3. Gmina Miejska Dzierżoniów, w ramach zawartej umowy na dofinansowanie Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt AZYL przeznacza rocznie na ten cel 96.000 zł (płatność jest kwartalna umowa zakłada, że roczna ilość psów nie przekroczy 80 ssel, ), Umowa ze Stowarzyszeniem
została podpisana na zasadach określonych

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536).

pon, śr, czw: 7:30-15:30
wt:
7:30-16:30
pt:
7:30-11311

Roundcube Webmail :: odpowiedźna wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid=132&_mbox..

odpowiedź na wniosek
Katarzyna Kocik <k.kocik@gaworzyce.com.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.2013 14:32

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013 r., Urząd Gminy w
Gaworzycach informuje:
ad.1.
W roku 2012 gmina Gaworzyce nie podpisała umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki .
ad.2
W roku 2012 na terenie gminy Gaworzyce problem bezpańskich zwierząt nie występował.
ad. 3
W roku 2012 nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gaworzyce. (problem
bezpańskich zwierząt nie występował)

Pozdrawiam,

Katarzyna Kocik
Urząd Gminy Gaworzyce
tel. 76 8316 285 wew. 38
k.kocik@qaworzyce.com.pl
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8841 (20130925)
Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antwrus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Głogów dnia 25.09.20131-.
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Agnieszka Lechowicz
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Prezes Stowarzyszenia Obrono Zwierząt
Jędrzejów

woj. świętokrzyskie

WK.DGM.6140.1. f06 .2013

Dotyczy wniosku:

o udzielenie informacji publicznej na temat wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Czy i JLkim Gmina miała w 20i2r. stałe umowy albo udzielała doraźnych ziecert na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki ?
Gmina Miejska posiada od roku 2010 własne schronisko dfa bezdomnych zwierząt, które
w roku 2012 obsługiwane było Lidera Konsorcjum wybranego w drodze przetargu z pełnym
zakresem usług. W skład Konsorcjum wchodziły, jn.
- Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS - odławianie bezdomnych zwierząt
(psy, koty) obsługa schroniska oraz zbieranie poszkodowanych zwierząt z wypadków,
-Przychodnia Weterynaryjna ORlVET- opieka weterynaryjna z pełnym zakresem usług oraz
całodobowa pomoc poszkodowanym zwierzętom.
- PPHU BERPOL - zbieranie i utylizacja padniętych zwierząt z terenu miasta Gminy Miejskiej
Głogów,
2. Jakie są zbiorcze

dane

o ilości zwierząt (psach, kotach) wyłapywanych j /lub

utrzymywanych na koszt Gminy w zcmr. ?
W roku 2012 Lider Konsorcjum - AMICUS w ramach obsługi schroniska z pełnym
zakresem usług dot. bezdomnych zwierząt zrealizował zadania wg poniższego zestawienia:
- wyłapano i przyjęto do schroniska: 188 psów i 150 kotów,
- pobyt w schronisku: 1135 psów - 20i2r. (sr. miesięcznie: 95 szt.), 684 koty -20i2r. (sr.miesięcznie:
57 szt.),
- usunięcie padniętych zwierząt: 85 psów, 148 kotów i 160 szt. pozostałe (zwierzęta leśne:
samy, dziki, zające, lisy jeżę i ptaki),
- przekazano do adopcji: 149 psów i 93 koty.
3. Jaki był w zotir, koszt realizacji całego zadinia j jaka była forma jatelnoścLza opiekę
OedmrazjffiKajAJum^
zwjeiiątrjrz.ebywających pod opieka, inna) ?

ryczałtowa , oparta na bieżącej ewidejicjj

Koszt realizacji całego zadania to kwota w wys. 515 306,78 złotych, który złożyły się poniższe
usługi:
- umowa : obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt (przetrzymywanie zwierząt,
odławianie, usługi weterynaryjne obowiązkowe i uzupełniające - leczenie
zwierząt, obowiązkowa kwarantanna i profilaktyka zwierząt, zmniejszanie
populacji, eutanazja, oraz zbieranie padliny - 414 829,52 zł.
- umowa : trwałe znakowanie zwierząt (psy) - 21 913,00 zł
- umowa : dopłata do szczepień - 26 585,00 zł
- umowa : dzierżawa budynków placów i terenów zielonych pod schronisko - 37 403,76 zł.
- umowa : jednorazowy zakup mikroprocesorów do znakowania psów - 14 575,50 zł.
Rozliczane w/w usług oparte było na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku i odbywało się w systemie miesięcznym, tzn, każdorazowo po zakończeniu pełnego
miesiąca następowała zapłata przelewem po przedstawieniu faktur 2 załącznikami wykonanych
usług (schronisko-ceny jednostkowe, znakowanie i szczepienia p. wściekliźnie ceny jednostkowe,
dzierżawa terenu pod schronisko - cena umowna).

Ponadto Gmina Miejska Głogów posiadała umowy (nadal aktualne) z Gminami ościennymi na
przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku. Zapłata również odbywała się w
systemie miesięcznym, tzn. obciążano Gminy po zakończeniu pełnego miesiąca (faktura VAT
z załącznikiem zrealizowanych usług.

Sprawę prowadzi:
Inspektor -Jolanta Rafałowicz
tei. kont. (076) 7265 - 476
e-mail: jolar@glgoa.um.gov.pl

JR.
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Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=179&_mbox.,

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Alina Kaleta UG Głogów <a.kaleta@ugglogow.com.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
17.10.201308:48

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa maiła informuję, co następuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Głogów 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom "AMICUS".
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
W 2012 r. wyłapano łącznie 8 psów.
3. jaki był w 2012 r. 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)?
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 55 000, 00 zł.

Z poważaniem,
Alina Kaleta
Urząd Gminy Głogów
ul. Słodowa 2b
67-200 Głogów
tel. 076 836 55 58

From: Gmina Głogów
Sent: Monday, October 14, 2013 7:57 AM
To: Alina Kaleta
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Original Message —
From: dolnośląskie soz
To: umiq@boqatvnia.pl ; urzadqminy@gminaboleslawiec.pl ; uq@dobromierz.pl ; sekretariat@dobroszyce.pl
; bok@ug.dzierzoniow.pl ; gmina@uggloqow.com.pl ; bok@gluszyca.pl ; burmistrz@gora.com.pl ;
gmina@qromadka.pl ; gmina@ianowicewielkie.eu ; um.info@jelcz-laskowice.pl ; ugjemielno@poczta.onet.pl
; gmina@kamzab.pl ; kancelaria@karpacz.eu ; umklod@um.klodzko.pl ; sekretariat@kondratowice.pl ;
bok@kowary.pl ; sekretariat@lesna.pl ; urzad@lewin-klodzki.pl ; urzad@lwowekslaski.pl ;
gmina@marcinowice.pl ; gmina@marci5zow.pl ; urzad@miedzylesie.pl ; urzad@miekinia.pl ; info@milicz.pl ;
sekretariat@gmina.nowaruda.pl ; oborniki@obornikl-slaskie.pl ; kancelaria@um.olesnica.pl ;
urzad@olesnica.wroc.pl ; info@osiecznica.pl ; sekretariat@piechowice.pl ; piensk@piensk.com.pl ;
um@pieszyce.pl ; sekretariat@ug.polkowice.pl ; radwanicel@wp.pl ; uq@siekierczyn.pl ;
gmina@stoszowice.pl ; promocja@szczawno-zdroj.pl ; um@srodasla5ka.pl ; urzad@gmina.swidnica.pl ;
swiebodzice@swiebodzice.pl ; biuro@sw-katarzyna.pl ; sekretariat@um.trzebnica.pl ; urzad@wiazow.pl ;
sekretariat@winsko.pl ; uqzagrodno@zagrodno.pl ; urzad@zawonia.pl ; urzad@zabkowiceslaskie.pl ;
urzad@zgorzelec.eu ; um@zlotystok.pl ; burmistrz@um.zarow.pl
Sent: Sunday, October 13, 2013 2:37 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Roundcube Webmail:: Zapytanie publiczne - opieka nad bezdomnym...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=164&_mbox.

p;

Zapytanie publiczne - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami.
Jadwiga Matysiak <j.matysiak@gluszyca.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.2013 14:49

Witam.
W odpowiedzi na e-mail dot. zapytania publicznego na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina
Głuszyca uprzejmie informuje:
Ad. 1. Gmina Głuszyca w pierwszym półroczu 2012 miała podpisana umowę z Ośrodkiem
Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Dzierżoniowie, dokonywała przedpłaty
ryczałtowej ( tzw. gotowość) na utrzymanie dwóch miejsc w w/w schronisku. W II
półroczu 2012 nie wystąpiły przypadki jednorazowego zlecania wyłapywania bezdomnych
zwierząt; w dwóch przypadkach psy po udzieleniu porady weterynaryjnej przekazano nowym
właścicielom, w jednym przypadku bezpośrednio przekazano bezdomnego pieska do nowego
domu;.
Ad.2. W 2012 roku w Gmina Głuszyca nie przekazywała środków finansowych na
utrzymywanie bezdomnych zwierząt;
Ad.3. W 2012 roku nie było przypadków umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku.
Koszt całego zadania w 2012 roku wyniósł - 4.417,40 zł.
Z poważaniem Jadwiga Matysiak
W razie dalszego zapytania mój e-mail - jadwiga.matysiak@gluszyca.pl
Jadwiga Matysiak
GKiM
UM Głuszyca
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a) Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych Robert Sienias Uctechów, Osiedla
Białe, 58-203 Dzierżoniów,

^

^

.,«.,.,,,

^b] Hotel dla Psów i Agrotorystyka/ Przemków ąl.Silcolrła 20
:
:=
'
"' '
i
- \:

!

I

H

l

: ISi 51

'

'

| Jj 1 s artsporcZwieryąt/liigniiewParoch.tsi. legnicka 124 S:>-100 jawor i

|
;:

• Gtogowskie Stowarzys^ttiiie Pornocy Zwieriętorn Anilcus 6ic."||ów

'

^ l

|

|

l
l
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Ad.3 Koszt jaki poniosła gmina to 25,766,7.; zł- tj, usługi weterynaryjne, nn tec^enie, zakup karmy, Jjj
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Gromadka, dnia 30.09.2013r.

612-16- !^- ? 7? REGON 19004
ROŚ.1431.01.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów
woj .świętokrzyskie

dotyczy: pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej

Informuje się, że w roku 2012 Gmina Gromadka nie miała stałej umów, udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt firmie .,Gut - Farmer" S.Gut, ul.Orkana Vi, 55120 Oborniki Śląskie, w 2012 roku wyłapano na teranie gminy 3 psy, łączny koszt realizacji
zadania to 8 109,99 zł, płatne przelewem.
l

Otrzymują:
1, Adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: odp

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=73&_mbox=

odp
Magdalena Nowak <m.nowak@gryfow.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 13:28

Witam!
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. Gmina nie miała podpisanej stałej umowy w 2012 r. z żadnym schroniskiem.
2. W 2012 r. nie przekazaliśmy żadnego psa do schroniska.
3. Gmina poniosła koszty w wysokości 1216,14 zł związane z bezdomnością zwierząt (zakup karmy dla
bezpańskich zwierząt, sterylizacja kotów, szczepienie i odrobaczenie porzuconych szczeniaków).

Pozdrawiam
Magdalena Nowak
mł. ref. ds. ochrony środowiska
UGiM Gryfów Śląski

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=168&_mbox..

OJ
Temat RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Nadawca PATRONOWSKA <patronowska@gora.com.pl>
Odbiorca <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 15.10.201309:21

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 r. 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)?
Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, że:
Gmina Góra w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
firmie Zwalczanie Szkodników i Biokontrola Komarów, Pan Krzysztof Żurek, Bychowo 64, 55-140
Żmigród oraz ma podpisaną umowę z Miejskim Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Głogowie
na przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt z obszaru gminy Góra.
Gmina Góra w 2012 r. zleciła wyłapanie 8 bezdomnych psów firmie Pana Krzysztofa Żurek i
przewiezienie 6 bezdomnych psów do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie
(dwa psy nie zostały umieszczone w schronisku, gdyż jeden został uśpiony ze względu na zły stan
zdrowotny, a drugi poszedł do adopcji).
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 28 149,25 zł, a forma płatności za opiekę
oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Głogowie.
Joanna Patronowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miasta i Gminy w Górze
Wydział Ochrony Środowiska

1 7 l
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Temat
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ht(ps://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=187&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji
<sekretarz@janowicewielkie.eu>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
21.10.201308:29

Uprzejmie informuję, że nie otrzymaliśmy pierwotnego zapytania, a dopiero monit z dnia 14 październiak, na
który niniejszym odpowiadam:
1. W 2012 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie psów (tylko psów) przez Schronisko dla małych
Zwierząt w Jeleniej Górze.
2. W 2012 r. odłowiono w ten sposób 3 psy.
3. Koszt zadania wyniósł ok. 7 tyś. i był ponoszony na podstawie ewidencji kosztów.
Miłosz Kamiński
Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

tel. 7575 15 124

e-mail: sekretarz@ianowicewielkie. eu

_

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7489 (20120918)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.e5et.com

zł

GMINA JAWO.
S 9-400 Jawor
woj. dolnoflądkie
NIP 696-13-99-909
Jawor, dnia 24 września 2013r.
GK.6140.25.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie Informacji publicznej Urząd Miejski w Jaworze
informuje, że Gmina prowadzi interwencyjny odłów bezdomnych zwierząt. W roku 2012
wyłapywaniem zwierząt zajmowała się osoba fizyczna, z którą zawarto umowę tj. Panem Zbigniewem
Paruchem zam. w Jaworze prowadzącym działalność w tym zakresie. Gmina Jawor posiadała także
zawartą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 1. Podmiotem
prowadzącym schronisko jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Legnicy
z siedzibą 59-220 Legnica ul. Nowodworska 60. Zgodnie z zawartą umową Gmina płaciła za gotowość
przyjęcia psów do schroniska kwotę ryczałtową 300 zł netto miesięcznie oraz 19,00 zł za jedną dobę
pobytu psa w schronisku. W roku 2012 na terenie miasta Jawora wyłapano 18 psów, w schronisku
umieszczono 6 bezpańskich psów, które przy współpracy z TOŻ Koło w Jaworze zostały adoptowane
w schronisku pozostał l pies. Pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem i odnalezieniu właścicieli w
rejestrze wg numeru indexel oddano właścicielom. Koszt całego zadania w roku 2012 wyniósł
52,730,69 zł. W kosztach ujęto również zawarte z Lecznicami dla zwierząt umowy na badanie psów i
kotów przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację zwierząt, oraz umowę i Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Koło w Jaworze organizacją pozarządową na realizację zadań
publicznych w 2012 roku w ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie ochrony i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami
Z poważaniem

Jaworzyna Śląska 13.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek

z dnia 12.09.2013 r w sprawie udzielenia informacji publicznej

poniżej przekazuje dane dotyczące realizacji

zadania związanego z opieką nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem zgodnie z pytaniami :
la.W 2012 roku Gmina miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Przychodnią Weterynaryjną

lek. wet.

Małgorzata Siekaniec

zawartą z

Al. Wojska Polskiego 62 58-150

Strzegom - umowa roczna na wyłapywanie oraz usługi weterynaryjne.
Ib.Zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami

zajmował się Ośrodek Pomocy dla Zwierząt

Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie Os. Białe 7, 58 -203 Dzierżoniów- umowa roczna.
2.Łącznie do schroniska weterynaryjne wykonywane w zależności od potrzeb i stanu zdrowotnego
bezdomnego zwierzęcia przekazano 6 psów ,kotów nie przekazywano.
3.Ogółem koszt zadania wyniósł (opieka + wyłapywanie ) 17023,19 zł . Opłata ponoszona była w
formie ryczałtu - za rezerwację

+ kwota stała

Ponadto gmina ponosiła dodatkowe koszty
ewentualne dodatkowe usługi.

Sporządził:
Ryszard Lasocki

za przyjęcie

za wyłapanie psa

każdego zwierzęcia w schronisku,
kwota ta była

powiększona o

Jedlina-Zdrój, 17.09.2013
GMI. 1431.22.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.09.2013 r. informuję:
Ad.l. Gmina Jedlina- Zdrój posiadała w roku 2012 umowę stałą na wyłapywanie i opiekę nad
zwierzętami ze Schroniskiem dla zwierząt w Wałbrzychu.
Ad.2. W roku 2012 na koszt gminy wyłapano osiem psów z czego dwa po odczytaniu chipów
powróciły do właścicieli.
Ad.3. Koszt realizacji zadania z wyłapywaniem i opieką nad zwierzętami wyniósł 15 000 zł.
Płatność za usługi była realizowana w formie przelewów, natomiast koszty zgodnie z umową
wynosiły:
• 600 zł miesięczna opłata za gotowość,
• 1500 zł - jednorazowa opłata za wyłapanie i opiekę nad zwierzęciem.

Otrzymają:
1. Adresat
2. GMI-a/a

Pagelofł
UMiG Jelcz-Laskowśce
Od;

UMiG J-L Czesława Grzesik [um,rolnictwo@jeicz-la$kowice.pl]

Wysłano: 17 września 2013 10:00
Oo;

um.info@jelcz-laskowice.pl

Temat:

FW: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku

.From: UMiG J-L Czesława Grzesik [mailto:um.rolnictwo@jelcz-Iaskowice.pl]
Sent: Tuesday, September 17, 2013 9:58 AM
To: 'dolnosląskie@obrona-zwierząt,pP
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku

1.

2.
3.

W 2012 roku gmina Jelcz-Laskowice nie zawierała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt
( psy były odławiane przez służby komunalne i policję).
W 2012 roku utrzymywanych było na koszt gminy 49 bezdomnych psów.
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku wyniósł 93.699,32 zł.
(opieka jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku wyniosła 2000 zł. forma płatności
przelew).
Inspektor ds. rolnictwa
Czesława Grzesik

(20130916).

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8809

WiadomoDć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pł lub http.7/www.eset.com

2013-09-17
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-178&_mbox.,

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
UMiG Jelcz-Laskowice <um.info@jelcz-laskowice.pl>
'dolnośląskie soz' <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.10.201313:34

W roku 2012 na terenie gminy odłowiono 49 psów, które przekazane zostały do schroniska dla bezdomnych
zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151.
Andrzej Gwóźdź
Sekretarz Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice
From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, October 15, 2013 10:44 PM
To: UMiG Jelcz-Laskowice
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi
w pkt l i 2.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w
2012 r.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 15.10.2013 09:39, UMiG Jelcz-Laskowice wrote:
W załączniku kopia odpowiedzi.
Andrzej Gwóźdź
Sekretarz Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice
From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, October 15, 2013 2:46 AM
To: UMiG Jelcz-Laskowice
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Zgodnie z naszym monitem z dnia 13.10.2013 r., do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy odpowiedzi z Państwa Gminy. Na jaki adres mailowy wysłano
informację?
Wnoszę o jej ponowne przesłanie.

?nn-m-i7 14-

Urząd Miasta Jelenia Góra
Jelenia Góra 13 sierpnia 2013.
GK.7080.3.2013.P2
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa maiła z dnia 13.09.2013 roku w sprawie

udostępnienia

informacji publicznej, udzielam informacji publicznej wskazując co następuje:
1. Miasto Jelenia Góra od 1995r. ma zawartą stałą umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które prowadzi Schronisko dla Małych Zwierząt przy
ul. Spółdzielczej 33a w Jeleniej Górze. MPGK Sp. z o.o. jest w 100% spółką gminy.
2. W roku 2012 ogólnie przyjęto do schroniska 446 zwierząt (389 psów oraz 57 kotów)
w tym odłowionych z terenu Jeleniej Góry 143 zwierząt (psy). Ogółem w różnych okresach
utrzymywano w Schronisku 381

zwierząt (w tym 57 kotów), w tym samym czasie do

adopcji ( odpłatnej i nieodpłatnej) przekazano 417 zwierząt (376 psów i 41 kotów).
3. W roku 2012 koszt realizacji zadania wyruósł 420.000,00 zł. Środki finansowe zostały
przekazane Schronisku dla Małych Zwierząt w formie ryczałtu .
Dodatkowo na sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących przeznaczono w 2012 r
kwotę 30.00,00 zł.

NACZELNIK

Wydziału Go^odarkl Komunalnej
i Ochfo&w Środowiska

/uortita Wimcek

Sprawę prowadzi:
Justyna Kaczor
75 75 46 264

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Sudecka 29 , 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46220
fax: +48 75 75 46 396
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

Roundcube Webmail :: udostępnienie informacji publicznej Gmina J...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2103&_mb..

udostępnienie informacji publicznej Gmina Jerzmanowa

Nadawca

Karolina Dubienko <k.dubienko@jerzmanowa.com.pl>

Odbiorca

<soz@obrona-zwierzat.pl>

Data

p;

16.09.2013 14:07

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek dot. udzielenie informacji publiczne poniżej znajdują się
informacj e:
1. Umowa na wyłapywanie: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Umowa na zapewnienie opieki: Gmina Miejska Głogów - Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt
2. W roku 2012 zostało wyłapanych 8 psów.
3. Koszt realizacji zadania: 17 644,56 zł, wg warunków umowy, oparta na bieżącej
ewidencj i
pozdrawiam,
Karolina Dubienko
Urząd Gminy Jerzmanowa

l

7l
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&__action=print&_uid=61&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<gmina@jezowsudecki.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 14:49

Cdl.pi

W odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013r., Urząd Gminy Jeżów Sudecki odpowiada:
ad 1. Gmina Jeżów Sudecki od 2012 roku ma zawartą umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze.
ad 2. 6 psów.
ad 3. W 2012 roku ogólny koszt wyniósł 28 323,27zł. płatny ryczałtem,
sporządził
Adam Rodziewicz
— Original Message
From: dolnośląskie soz
To: umig@bardo.pl; um@um.bielawa.pl ; bierutow@bierutow,pl; umig@bogatynia.pl;
sekretariat@boguszow-gorce.eu ; umboleslawiec@um.boleslawiec.pl ; urzadgminy@gminaboleslawiec,pl;
um@bolkow.pl ; info@borow.ug.gov.pl; um@brzegdolny.pl; burmistrz@bystrzycaklodzka.pl ;
bok@chocianow.pl; urząd. miejski@chojnow. net, pl; urzad@gmina-chojnow. pl; sekretarz@cieplowody. pl;
sekretariat@ug,cieszkow.pl ; czarny-bor@bazagmin.pl; czernica@iap.pl; gmina@gmina.dlugoleka.pl;
ug@dobromierz.pl ; sekretariat@dobroszyce.pl; ug_domaniow@op. pl; duszniki@duszniki.pl;
dziadowakloda@o2.pl; um@um.dzierzoniow.pl ; sekretariat@ug.dzierzoniow.pl; ug@gaworzyce.com.pl;
umglogow@lg.onet.pl; gmina@ugglogow.com.pl; sekretariat@gluszyca.pl; gora@gora.com.pl;
grebocice@grebocice.com.pl; gmina@gromadka.pl; organizacja@gryfow. pl; ugjanowice@poczta.onet.pl;
um@jawor.pl; urzad@jaworzyna.net; urzad@um.jedlina.pl; urn.info@jelcz-laskowice.pl;
ratusz um(o)ieleniagora.pl ; iemielno@dolnyslask.pl; jerzmanowa@op.pl; gmina@jezowsudecki. pl ;
ug@jordanowslaski.|:
Sent: Thursday, September 12, 2013 9:59 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. 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)?

">A1
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.oundcube Webmail :: Udzielenie informacji

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=59&_mbox=

W j.^•

Temat

Udzielenie informacji

Nadawca

Mariusz Kwiatkowski <m.kwiatkowski@jordanowslaski.pl>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

17.09.2013 14:14

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2013 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej, Urząd Gminy
Jordanów Śląski informuje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
Ad.1) W 2012 roku Gmina Jordanów Śląski miała podpisaną na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z firmą ,,GUT-FARMER" z Obornik Śląskich.
Ad.2) W 2012 roku zostały wyłapane 4 psy na kwotę: 7080,28 zł plus opieka-ryczałt w kwocie 346,86 zł
miesięcznie.
Ad.3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 895,74 zł, forma płatności za opiekę to przelew (jednorazowe
wyłapanie, umieszczenie w schronisku to kwota 1770,07 zł za psa, opłata ryczałtowa to 346,86 zł za miesiąc).
Z poważaniem Mariusz Kwiatkowski

Urząd Gminy

ul, Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowick!

Kamieniec Ząbkowicki,21.10.2013 r.

tel. 74 816 20 24, fax 74 817 33 01

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Ad. l Gmina Kamieniec Ząbkowicki w 2012 roku zlecała wyłapywanie zwierząt
firmie: „GUT FARMER Stefan Gut ul. Orkana V2, 55-120 Oborniki Śląskie", z którą
miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt.
Ad. 2 W 2012 roku wyłapano 7 bezdomnych psów.
Ad. 3 Na realizacje całego zadania wydatkowano z budżetu Gminy w 2012 roku
21 200,89 zł., opłata była ryczałtowa.

Zastępca Kieipwml,:;,
Referatu Planowali

kwotę

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji publicznej w sprawie o...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=89&_mbox=..

udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem
Magda Kozubska <magda.kozubska@kamiennagora.pl>
dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl <dolnoslaskie@obronazwierzat.pl >
19.09.2013 13:26

Dzień dobry.
W nawiązaniu do Państwa wniosku niniejszym, informuję
1. W 2012 r. Gmina Miejska Kamienna Góra nie posiadała stałej umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przy udziale
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji poszukiwał nowych właścicieli lub odszukiwał faktycznych
właścicieli dla zaginionych zwierząt na terenie miasta Kamiennej Góry.
2. Ilość zwierząt uznanych za bezdomne z terenu miasta Kamiennej Góry dla których pozyskano nowych
właścicieli to 7 kotów i 3 psy.
3. Koszt realizacji zadania związanego z bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Kamienna Góra wynosiła
1600 zł. Stosowaną formą płatności był przelew na konto Usługodwacy czyli Przychodni Weterynaryjnej
KAM-VEt S.C. zs. przy ALWojska Polskiego w Kamiennej Górze.
Magda Kozubska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska p. 105
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel.+48756455130
E-mail: maqda.kozubska@kamiennaqora.pl
Internet: http://www.kamiennagora.pl

U M 55 A T*
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Kamienna Góra 17,09,2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

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. z 2001r, Nr 112, póz. 1198 z póżn. zm.)
w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 13.09.2013 r. niniejszym informuje :
ad. l

W 2012 roku realizowaliśmy zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na zasadzie
doraźnych zleceń. Odłów i przekazywanie zwierząt do schroniska wykonywała firma :
„HART" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługową Dozór Sanitamo-Porządkowy
w Świebodzicach. Firma ta uzgadniała miejsce w Schronisku, któremu gmina zlecała
przyjęcie zwierząt.
W bieżącym roku na te usługi posiadamy już stałą umowę.

ad 2 W 2012 r. odłowiliśmy l szt psa, fetory został przekazany do Schroniska w Działoszynie
k/Wielunia.
Natomiast w 2011 roku odłowiono 9 szt psów, a w roku bieżącym dotychczas odłowiono 3
szt psów.
ad. 3 Całkowity koszt finansowy zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012
wyniósł 4.366,24 zł, a w roku 2011 - 23.203,94 zł

Sprawę prowadzi :
Jan Guzy,
lei. 075-610-6276
gmy@gminakg.pl

r
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Re: opieka na zwierzętami
IGK-Magdalena Szymańska <gk@karpacz,eu>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201309:34

CdLpi

W roku 2012 odłowiono na terenie gminy 17 psów.
M. Szymańska
— Original Message
From: dolnośląskie soz
To: IGK-Magdalena Szymańska
Sent: Tuesday, October 29, 2013 10:21 PM
Subject: Re: opieka na zwierzętami
Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 29.10.2013 14:10, IGK-Magdalena Szymańska wrote:
Witam!
W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że:
ad.1. Gmina Karpacz miała (i kontynuuje) podpisaną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze ul.
Wolności 161/163, na odławianie bezdomnych zwierząt i przyjmowanie zwierzaj do Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze przy ul.
Spółdzielczej 33a. Całodobową opiekę oraz odławianie bezdomnych zwierzaj i inne zabiegi pielęgnacyjne sprawował (i kontynuuje) Pan Michał
Skurniak Lecznica Weterynaryjna "OSTOJA", ul. Wiejska 93A, 58-506 Jelenia Góra. Wywozem i unieszkodliwianiem produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego zajmował się (i kontynuuje) Pan Andrzej Kuncewicz "Przewóz i Zbiórka Padliny, Transport i Handel", ul. Benedyktyńska 39a,
58-405 Krzeszów.
ad.2 Na terenie Miasta Karpacz w 2012 roku odnotowano ogólnie ok. 50 przypadków interwencji związanych z koniecznością opieki nad
bezdomnymi i poszkodowanymi zwierzętami. W większości są to zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt, czego przyczyną jest fakt, iż 2/3
obszaru Gminy to tereny leśne.

ad.3 Gmina płaci ryczałt MPGK Sp. z o.o. w wysokości brutto - 3.075,00 zł/m-c. Całość zadania
czyli realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy w tym udział dzikich zwierząt w roku 2012 wyniósł 50.119,22 zł.
Z pozdrowieniami
Magdalena Szymańska
inspektor ds. gospodarki komunalnej
Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 757619662
fax.75 7619224
email: gk@karpacz.eu
www.karpacz.eu
www.bip.karpacz.eu

Roundcube Webmail:: UMG Kąty Wr

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=88&_mbox=.,

U MIG Kąty Wr
UMIG Kąty Wr. - Dorota Demko <osir@katywroclawskie.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 12:40

OŚiR.1431.5-1.2013
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013 r. (data wpływu: 13.09.2023
r.) informuję, że:
1.
W roku 2013 Gmina Kąty Wrocławskie miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Panem Tomaszem Jagielskim, prowadzącym działalność gospodarczą „KUBUŚ" Hotel dla
zwierząt i Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy most" w Szymanowie.
W roku 2012 z terenu Gminy zostały odłowione 3 bezdomne psy.
W budżecie gminy w roku 2012 środki finansowe na realizację zadań wynikających z opieki nad
zwierzętami bezdomnymi zostały wykorzystane wysokości 30 025,85 zł (płatne przelewem na podstawie
faktur).

Dorota Demko-Krystyańczuk
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 71/390-71-52

P

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Marcin Kluczyński <m.kluczynski@gmina.kłodzko.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 11:31

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
1. W 2012 r. Gmina Kłodzko miała podpisaną stałą umowę na opieką nad bezdomnymi zwierzętami z Fundacją
"Pod psią gwiazdą" z Polanicy Zdrój, ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój.
2. W 2012 r. Fundacja przejęła 7 bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 12.950 zł, płacony każdorazowo każdorazowo za odłowionego psa
(1.850 zł)
Marcin Kluczyński
Inspektor ds. ochrony środowiska
Referat Mienia i Zasobów Naturalnych
Urząd Gminy Kłodzko
tel. 74647-41-38
Original Message —
From: gmina
To: Marcin Kluczyński
Sent: Friday, September 13, 2013 7:44 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Original Message
From: dolnośląskie soz
To: gmina@kamzab.pl ; 5ekretariat@kamiennagora.pl ; urząd gminy@kamiennagora.kei.pl ;
urzad.miasta@karpacz.eu ; urzad@katywroclawskie.pl ; umklod@um.klodzko.pl ;
gm-klod@netqate.com.pl ; info@uqk.pl ; ugkond@gmail.com ; gmina@kostomloty.pl ; gmina@kotla.pl ;
sekretariat@kowary.pl ; sekretariat@ug.krosnice.pl ; ug@krotoszyce.gminyrp.pl ; kudowa@kudowa.pl ;
kunice@kunice.pl ; umig@ladek.pl ; kancelaria@leqnica.um.gov.pl ; uglp@lg.onet.pl ; Ie5na@gminy.pl ;
urzad@lewin-klodzki.pl ; boi.um@luban.pl ; info@luban.ug.qov.pl ; lubawka@lubawka.net.pl ;
kontakt@um.lubin.pl ; sekretariat@ug.lubin.pl ; ugim@lubomierz.pl ; urzad@lwowekslaski.pl ;
gmina@lagiewniki.pl ; sekretariat@malczyce.wroc.pl ; marcinowice@zgwrp.org.pl ; gmlna@marciszow.pl
; ug@mecinka.pl ; urzad@mieroszow.pl ; mietkow@dip.pl ; umig@miedzyborz.pl ; urzad@miedzylesie.pl
urzad@miekinia.pl ; info@milicz.pl ; milkowicel@poczta.onet.pl ; mirsk@apnet.pl ; ug@msciwojow.pl...
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:00 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy

2013-09-13 15:0'
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W ?:wiąiiu z otKjmainTO wnioskiem w preccteitoeic i,s!±del-t;:nia informacji publicznej
ję, iż CJmitia KoWerzyee w 2012 r. współpaoowala z Prywatną Wielobranżową Fimą
ą, Dozir Santtamo Poiz^dfcowy 5JEŁrtw z/s w
ul, Koperniku J2/5z w
T^łtpywania beidomfiych
Wyłapywane ^wkra^ta z terenu Ominy
KoMaz¥« pndEazyiwie były do Schroniska cłla bezdmnnych
w Dzierżoniowie ul.
151. W 20I2r, wyłapano i pr/jekaauio do schroniska 1? bczdcwonych pa^w.
Koszty realisacji całego mdania (wyłapywanie i przyjęcie
psów cło schroniska
dla /wiersil) w 2012r wynio^y 4S 902 , 50 zł. Forma p-lalnaa:d Ma: j«dnoja«>wu - m
wyłapanie i trartaptut zwierzęcia do schroniska, natomiast doto^ja - za przjjęcie i
praetr/ymywanie bezpańskich zwierzał.

Kondratowice, dnia 28.10.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam
następującej odpowiedzi:

Adl.
Gmina Kondratowice w 2012 roku nie mała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Ad 2.
Gmina Kondratowice nie posiada zbiorczych danych o ilości wyłapywanych zwierząt w 2012 roku
Ad 3.
Gmina Kondratowice w 2012 roku na realizację zadania miała zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł

iundcube Webmail:: Zapytanie publiczne.
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Zapytanie publiczne.

Nadawca

rolnictwo@kostomloty.pl <rolnictwo@kostomloty.pl>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

01.10.2013 14:25

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.09.2013 r. Urząd Gminy Kostomłoty
informuje, iż na terenie naszej gminy nie ma zarejestrowanych miejsc
przetrzymywania zwierząt. Gmina nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt ze względu na brak miejsc w schroniskach i brak
zainteresowania schronisk na współpracę. Odławianie bezpańskich zwierząt
zlecane jest jednorazowo firmą działającym w tym zakresie, w 2012 r.
odłowiono 7 szt. bezpańskich psów z terenu naszej gminy. Na realizację tego
typu usług przeznaczono 20000 zł brutto.
Pozdrawiam
Tomasz Bartoszewski
tel. 0713170283 w.16

2013-10-0821:28
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Re: Zapytanie publiczne.
rolnictwo@kostomloty.pl <rolnictwo@kostomloty.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
08.10.201314:21

W uzupełnieniu poprzedniej wiadomości informujemy, iż odławianie
bezpańskich zwierząt zlecane było jednorazowo firmą działającym w tym
zakresie tj. Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa "HART" Dozór
Sanitarno-Porządkowy ul. Mikołaja Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice oraz
"GUT-FARMER" S,GUT
ul. Orkana 1/2 55-120 Oborniki Śląskie. Zwierzęta w przypadku pojedynczych
interwencji umieszczane były w Schronisku dla zwierząt, Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów, oraz hotel
dla zwierząt "GUT-FARMER" S.GUT Ul. Orkana 1/2 55-120 Oborniki Śląskie.
W połowie 2012 r. po kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie
Śląskiej zaprzestano współpracy z firmą GUT-FARMER" S.GUT
ul. Orkana 1/2 55-120 Oborniki Śląskie

9fm.in.ftR 91-98
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Kotła, dnia 23.09.2013 r.

GK.1431.1.2013.MJ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013 r.
(data

wpływu

13.09,2013

r.)

na

temat

sposobu

i

skutków

wykonywania

zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Kotła informuje:
1. W 2012 r. gmina miała stałą umowę z Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom
AMICUS z siedzibą w Głogowie. Umowa ta obejmowała: schwytanie i odwiezienie
zwierzęcia do miejsca przektrzymywania oraz przetrzymywanie i karmienie zwierzęcia
w Azylu.
2. Zbiorcze dane dotyczące ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.
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3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 47 055 zł (nie wliczając opieki
weterynaryjnej).

Forma

płatności była

oparta

na

bieżącej

ewidencji

przebywających pod opieką stowarzyszenia.
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opieka nad bezdomymi zwierzętami Kowary
Referat Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Kowarach
<gospodarka@kowary.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
15.10.201315:20

Witam.
Odpowiadamy na zadane przez Państwa pytania:
Ad. 1. Gmina Kowary w roku 2012 miała podpisaną umowę na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
bezdomnych psów i kotów z Lecznicą dla zwierząt z siedzibą w Kowarach, przy ul. Dworcowej 6 oraz zlecała
również tej Lecznicy przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu Gminy Kowary.
Ponadto Gmina Kowary ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Jeleniej Górze umowę na usługę dotyczącą
odbioru do 10 bezdomnych psów z terenu gminy.
Ad. 2. W roku 2012 udzielono opieki 6 sztukom bezdomnych psów oraz dokonano zabiegów kastracji/sterylizacji
12 sztuk wolnożyjących kotów z ternu gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom realizowane było w
ramach zlecenia w wysokości 3.500,00 zł miesięcznie, natomiast koszt sterylizacji/kastracji oraz tatuowania
wolnożyjących kotów to 2.340,00 zł. W roku 2012 nie umieszczono żadnego psa w schronisku, jeden pies został
umieszczony w schronisku ale w roku 2013, gdyż umowa ze schroniskiem została podpisana 1 listopada 2012
na okres 12 miesięcy.
Ad. Koszt zlecenia opieki to 3.500, 00 zł x 12 miesięcy = 42.000,00 zł, koszt sterylizacji i kastracji i uśpienie
ślepych miotów (umowa) to 2.520,00 zł, koszt zakupu karmy do dokarmiania kotów wolnożyjących to 75,92 zł.
Całkowity koszt zadania: 44.595,92 zł
Z poważaniem
Małgorzata Depczyńska
Urząd Miejski w Kowarach
tel. (75) 64-39-225

zl

URZĄD GMINY KROŚNiCE
56-320 KROSNiCE, ul. Sportowa A
woj dolnośląskie
tel./fax 38-46-000
NIP 916-10-01-133

REGON 0 0 0 5 3 9 2 4 2
RGPOŚiI.033.80.SM
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Krosmce, dnia 24 września 2013 roku

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28- 300 Jędrzejów
dotyczy: informacji publicznej;

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 12 września 2013 roku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej udzielani odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
1. Gmina Krośnice w 2012 roku nie podpisała z żadnym podmiotem stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Na doraźne zlecenie Gminy w/w usługi świadczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe MarMac Marcin Kolenda z/s Oleśnica.
2. W roku 2012 na terenie Gminy Krośnice wyłapano 9 psów.
3. Koszty poniesione przez Gminę Krośnice na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami to
17 866,23 zł.
Odpłatności za świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dokonywano na
rzecz:
- ww. przedsiębiorcy za faktycznie wykonane usługi w danym miesiącu (wyłapanie,
transport, czasowe przetrzymanie zwierząt, usługi weterynaryjne zlecane na zewnątrz)
- prowadzącego schronisko za przyjęcie zwierzęcia do schroniska,
- weterynarza (pomoc zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych)
- firm zajmujących się utylizacją zwłok (dot. zwierząt które zginęły w wyniku zdarzeń
drogowych).
z poważaniem

WÓJT GMIN;

Krotoszyce, dnia 23.09.2013r.
RL.6140.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.09.2013r. Urząd Gminy w Krotoszycach informuje:
1.

Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy na

zapewnienie opieki
2.

W 2012 roku był złapany i umieszczony w schronisku l pies.

3.

Koszt realizacj i zadania w 2012 roku to 2 810 zł w tym:
- 2 214 zł brutto za gotowość przyjęcia psa do schroniska.
- 380 zł za pobyt psa w schronisku.
- 216 zł leczenie psa.

sporządziła
Zofia Kuca

Urząd Miasta
w Kudowte-Zdroju

ul Zdrojowa 24 S7-3SO Kudowa-Zdrój
Regon 000826660 W> 883-KW-848

Kudowa-Zdiój dnia 19,09.1013i.

RO.S.1431.21.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na e-mail z dnia 13 września 2013 r. o udostępnienie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy:
Ad. 1. Gmina Kudowa-Zdrój w okresie od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. podpisała
umowę na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami w 2012 r. z Ośrodkiem Pomocy dla
Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w LJciechowie, Oś. Białe 7, 58-203 Dzierżoniów.
Ad. 2. W 2012 roku do tut. Straży Miejskiej trafiło 7 psów, dla których , po wykorzystaniu
wszelkich możliwości zmierzających do ustalenia właściciela porzuconego psa, prowadzono
działania promocyjno-informacyjne i znaleziono nowych opiekunów. Na wniosek opiekunów
społecznych z gminy Kudowa-Zdrój wysterylizowano 7 kotek. W okresie zimowym gmina
zakupiła i wydała społecznym opiekunom wolno żyjących kotów 90 kg karmy.
Ad. 3. Każdorazowy koszt oddania psa do schroniska wynosi 2460 zł. Wydatki gminy na
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kudowa-Zdrój w 2012 r. ( sterylizacja kotów wolno żyjących, zakup karmy dla kotów i psów,
zakup klatki-pułapki, zakup klatki, usługi Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych
w Uciechowie, pozostałe usługi weterynaryjne) ogółem wyniosły 7902,94 zł.

Otrzymują:
1
-Adresat
2.a/a

Wyk, t egz.
MK/MK

Z up- BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
~H lk%%C
mor Barbara' Kopeć

Kunice 2013.09.13
OR 1432.34.2013
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.09.2012r. Urząd Gminy w Kunicach

informuje:
1. Gmina nie posiada umowy na świadczenie usług z zakresu wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
Każdorazowo wyłapywanie psów zlecane jest Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej
„HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy Świebodzice ul. Kopernika 12/5, która odwozi je do n/w
schronisk:
l - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Schronisko Dla Zwierząt „Azyl" Dzierżoniów
ul. Brzegowa 151,
2- PROANIMALE Górzyca ul. Robotnicza,
3- Azyl Spółka zo.o. Glincz ul. Wierzbowa 19
4- Fundacja „Zwierzyniec" Schronisko dla Zwierząt ul. 18 stycznia 131,
5- Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" Białogard ul. Zwycięstwa 58
2. W 2012 roku na terenie gminy wyłapano 16 szt. bezdomnych psów.
3. W 2012 roku wydatkowano - na wyłapanie psów i utrzymanie w schronisku 56.038,74 zł.,
za umieszczenie w schronisku uiszczano jednorazową opłatę.

Wójt Gminy
Zdzisław Tersa
Spr.prowadzi.
W. Zdziarska
76 8575-322 wew.33

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrśj
Ratusz - Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, te(, (0?4) g M 7 85o>
wswjadekjjj, e-mail: JJIGLig@bdgk.El
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Lądek Zdrój, dnia 16.09.2013r.

Stówa rzysienie O b r o n a Z w i e r z ą t
Jędrzejów, woj.świętokrzyskie

W związku ze złożonym w dniu 13.09.2013 roku wniosku o udostępnienie informacji
publicznej informuję:

1.
•

w roku 2012 Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

•

w roku 2012 Gmina zlecała doraźnie wyłapanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom poprzez przekazanie FUNDACJI „POD PSIĄ GWIAZDĄ" dwukrotnie
BP_j|wa .bezdomne psy, jak również zlecono Prywatnej Wielobranżowej Firmie
Ushlgowej „HART' -Dozór Sanitarno Porządkowy, odłowienie jednego bezdomnego
psa

który

został przekazany

Inspektoratowi-Towarzystwu

Ochrony

Zwierząt

„ANIMALS" w Białogardzie
2.

w roku 2012 Gmina wyłapała i oddała do schronisk 5 bezdomnych psów

3,

koszty realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012
wyniósł łącznie 10633,28zl brutto (w tym odłów, umieszczenie w schronisku, zakup
karmy, badanie i leczenie weterynaryjne, zakup innych materiałów), w przypadku
zakupu materiałów i karmy - płatność- gotówką, w pozostałych przypadkach przelew.

v łl
te/Ł/el

Sprawę prowadzi:
Mariusz Krynicki
tel. 748 117874

U MiG posiada Certyfikat S v stemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN- E N l SO 9001:2009
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ochrona zwierząt - odp.
Zbigniew Wróblewski <zwroblewski@legnica.eu>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<zwroblewski@legnica.eu>
19.09.2013 11:41

• logo_20101208.JPG (5 KB)

Dzień dobry
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 12-09-2013r. wyjaśniam co następuje:
Ad.1. Od dnia 1 stycznia 201 2r. Gmina Legnica nie zleca wykonania usług związanych z wyłapywaniem
zwierząt specjalistycznej firmie, z uwagi na fakt przejęcia tych obowiązków przez wyszkolony patrol Straży
Miejskiej w Legnicy. Gmina Legnica jako właściciel Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul.
Ceglanej 1, powierzyła w drodze umowy z 1993r. na czas nieokreślony, administrowanie i bieżące utrzymanie
schroniska gminnej spółce - Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ad. 2. W wyniku podejmowania codziennych interwencji przez patrole Straży Miejskiej oraz kwartalnego
wyłapywania psów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Legnicy, w roku 2012 odłowiono
450 psów. Wyłapane w czasie akcji zwierzęta trafiają bezpośrednio do schroniska, gdzie są wpisywane do
ewidencji zwierząt tam przebywających.
Ad. 3. Z uwagi na fakt przeprowadzania akcji wyłapywania zwierząt w ramach działań służb Straży Miejskiej,
zadanie takie nie jest wprowadzane do budżetu miasta. Natomiast Gmina Legnica ponosi comiesięczne
koszty utrzymania Schroniska Dla Zwierząt. W roku 2012, wydatkowano na ten cel 282.000,00 zł.

Zbigniew Wróblewski
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel.7672-12-177
fax. 7672-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu
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odp. wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.09.2013 r
Urzą Gminy Legnickie Pole <roll@legnickiepole.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 12:21

W odpowiedzi na Państwa maiła z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu 13
września 2013 r.) w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej,
informuję:
1. Gmina Legnickie Pole miała w 2012 r. podpisaną umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom
z „Fundacją Maltusia" z siedzibą w Mierzycach 9, 59 - 430 Wądroże Wielkie;
2. W 2012 r. zostało wyłapanych i utrzymanych na koszt gminy 18 zwierząt
(7 kotów i 11 psów);
3. Koszt utrzymania 18 zwierząt wyniósł 5 173, 01 zł , opłata za opiekę
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Marzena Stawarska
Urząd Gminy Legnickie Pole

tel. 768585820

avast! Antiyirus: Wychodzące wiadomość czysta.
Baza sygnatur wirusów (VPS): 130918-5, 2013-09-18
Przetestowano na: 2013-09-19 12:21:31
avast! - copyright (c) 1988-2013 AVAST Software.
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Leśna
P.Pawłowski <p.pawlowski@lesna.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<sekretarz@lesna.pl>
<p.pawlowski@lesna.pl>

14.10.201309:07

W nawiązaniu do państwa zapytania informuję, co następuje:
ad. l-W 2012 r. Gmina Leśna, każdorazowo w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, zlecała opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami Schronisku dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Bezdomne zwierzęta
wymagające tymczasowej opieki powierzane były Hotelowi dla Zwierząt w Siekierczynie.
ad. 2 - W 2012 r. na terenie Gminy Leśna odłowiono 15 bezdomnych zwierząt. Przez część roku 2012 w
schronisku utrzymywane były na koszt Gminy również 3 psy odłowione w 2011 r. i l pies odłowiony w 2010
roku.
ad. 3 -Łączny koszt zadań polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 r. wyniósł
19176,63 zł- koszty te ponoszone były zarówno w formie jednorazowej opłaty za przyjęcie zwierzęcia do
schroniska jak i w formie ryczałtu za pobyt zwierząt w miejscach opieki.

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=191&_mbox..

i?5
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Agnieszka Czerniachowicz <srodowisko@lewin-klodzki.pl>
'dolnośląskie soz' <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
21.10.201314:41

W celu uzupełnienia przedłożonych informacji, informuję, że koszt przekazania
bezdomnego zwierzęcia pod opiekę Fundacji wyniósł 2.350,00 zł.
Z poważaniem
Agnieszka Czerniachowicz
Insp. ds. ochr. śród. i roln.
Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim
Tel. 748698428
From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, October 21, 2013 12:28 PM
To: Agnieszka Czerniachowicz
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 3.
Proszę o podanie kosztu realizacji zadania w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 21.10.2013 08:52, Agnieszka Czerniachowicz wrote:
W odpowiedzi na Państwa e-mail dot. udzielenia informacji publicznej w
zakresie ochrony zwierząt informuję:
1. W 2012 roku Gmina Lewin Kłodzkie nie miała stałych umów oraz doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 roku złapano jednego psa, który został przekazany do Fundacji
"Pod Psią Gwiazdą" w Polanicy Zdroju.
3. Odpłatność za przejęcie opieki nad psem była jednorazowa.
Z poważaniem
Agnieszka Czerniachowicz
Insp. ds. ochr. śród. i roln.
Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim
Tel. 74 86 98 428

----- Originąl Message ----From: Ewelina Wojtasik [mailto : e we liną . woj tasik@lewin-klodzki . p
Sent: Monday, October 14, 2013 12:19 PM
To : środowi s ko@ lewi n -kłodzki. pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Agnieszko
Proszę udziel odpowiedzi.

Roundcube Webmail:: informacja publiczna-luban
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informacja publiczna-luban
Henryk Kot <hkot@luban.local>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 12:41

1. gmina miała podpisaną w 2012 roku umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z MPGK Jelenia
Góra ul. Wolności 161/163
2. w 2012 roku zostało wyłapanych 7 szt. bezdomnych zwierząt
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 35.153,40 zł. - forma płatności - ryczałt

informację przesłał Henryk Kot - Inspektor wydziału OŚiGP Urzędu miasta Lubań
telefon kontaktowy - 75 6464437

URZĄD GMINY LUBAŃ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
tel 75646 59 20, fas 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www; www,luban,ug.gov.pl

IRŚ. 1431.7.20.13.2

Lubań, dnia 18-09-2013 r.

0408131HQ

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat, sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Gmina
Lubań informuje, że w 2012 roku miała zawartą umowę nr 45/2012 z dnia 27.04.2012 r z
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze na wyłapywanie,
przyjmowanie zwierząt do schroniska, opiekę weterynaryjną.
W 2012 roku wyłapano 4 psy.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r wyniósł 25.707,- zł.
Gmina Lubań płaci miesięcznie zryczałtowane wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.

YÓJTA

bań

Sprawę prowadzi:
Maria Pawłowicz - Pomoc administracyjna
Tel. 756465931
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta Lubawka <lubawka@lubawka.net.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 14:58

Witam! Urząd Miasta Lubawka w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji przesyłam odpowiedzi;
1. W roku 2012 mieliśmy podpisana umowę na odbiór i wyłapywanie bezdomnych psów z Firmą "HART" ze
Świebodzic, a opiekę zapewniało Schronisko "AZYL" w Dzierżoniowie.
2.Obligatoryjnie zgłoszonych było 4 szt. psów bezdomnych koszt wyniósł 10 tyś. zł,
3.Opłata jednorazowa po wystawieniu faktury przez firmę i schronisko.
Pozdrawiam Zofia Ditterla ins. d/s ochrony środowiska.
— Original Message —
From: dolnośląskie soz
To: gmina@kamzab.pl; sekretariat@kamiennagora. pl; urząd gminy@kamiennagora. kei. pl;
urząd.miasta@karpacz.eu ; urzad@katywroclawskie.pl; umklod@um.kłodzko.pl; gm-klod@netaate.conn.pl
info@ugk.pl; ugkond@gmail.com ; gmina@kostomloty. pl; gmina@kotla.pl; sekretariat@kowary.pl;
sekretariat@ug.krosnice.pl; ug@krotoszyce.gminyrp.pl; kudowa@kudowa.pl; kunice@kunice.pl;
umig@ladek.pl; kancelaria@legnica.um.gov.pl; uglp@lg.onet.pl; lesna@gminy.pl; urzad@lewin-klodzki.pl;
boi.um@luban.pl; info@luban.ug.gov.pl; lubawka@lubawka. net, pl; kontakt@um.lubin.pl;
sekretariat@uq.lubin.pl; ugim@lubomierz.pl; urzad@lwowekslaski.pl; gmina@lagiewniki.pl;
sekretariat@malczyce.wróć, pl; marcinowice@zgwrp.org.pl; gmina@marciszow.pl; ug@mecinka.pl;
urzad@mieroszow. pl; mietkow@dip.pl; umig@miedzyborz. pl; urzad@miedzylesie. pl; urzad@miekinia.pl;
info@milicz.pl; milkowicel @poczta.onet.pl; mirsk@apnet.pl; ug@msciwoj ow.pl; gmina@myslakowice. pl
niechlow@zqwrp.orq.pl; sekretariat@um. niemcza.pl; miasto@um.nowaruda. pl; uqnr@op.pl;
urzad@nowogrodziec. pl
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:00 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. 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)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Urząd Miejski w Lubinie
u!, Kilifokiego 10
59-300 Lubin
tel. (+48 76) 7468 100
fax (+48 76) 74 68 267

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

Lubin, 18.09.20Or.

1N-K.6140.1.8.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt

dot. wniosku z dnia 12.09.2013 r o.udzielenie informacji publicznej

W nawiązaniu do ww. wniosku informuję, że:
1) Gmina

Miejska

Lubin w

roku 2013 dokonywała

odłowu bezdomnych

zwierząt

z terenu miasta w sytuacjach koniecznych przy udziale lekarza weterynarii, z którym została
zawarta

stosowna umowa. Gmina nie udzielała odrębnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.
2) Wyłapane zwierzęta oraz te, którym udzielono pierwszej pomocy w wypadkach losowych
na terenie

miasta

Lubina były w 2013r. odwożone

do Schroniska dla Zwierząt

w Miedarach. Trafiło tam 39 psów.
3) Na pierwszą pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach losowych w ramach stałej
umowy z lecznicą weterynaryjną z Lubina wydano 59 166,38 zł.
Na pobyt zwierząt w schronisku w ramach stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt
wydano (opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku) 55 165,50 zł.

Ł ii;..;

Urząd Gminy w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Wladyslawa Łokietka 6, tel.+48 (76) 84 03 100, fax +48 (76) 84 03 WO, REGON: 000536568, HIP: 692.11-39-859

Lubin, dnia 16.09,2013 r.
FOS. 6140.27.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.09.2013r.
Udzielając odpowiedzi na zadane we wniosku pytania informuję:
1. W 2012 r. Gmina Lubin zlecała odłów bezdomnych zwierząt firmie:
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa HART
Dozór Sanitarno- Porządkowy
ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Lubin wyłapano 7 bezdomnych psów.
3. Łącznie odłów l umieszczenie zwierząt w schronisku kosztował 20562,88 zł brutto. Za
umieszczenie zwierząt w schronisku uiszczono opłatę jednorazową.
Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. FOS a/a

e-rnaiUsekretariatSus-lubin.pt, www.grrtna.lubta.pl, www.blp.ug-tubin.ttolnyslask.pl
Bank Sońldztelczv we Wschowie Odtizlat w tut>lnts
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UGiM Lubomierz - Środowisko <srodowisko@lubomierz.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 10:34
Pot; Wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek Gmina lubomierz przesyła poniższe informacje:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla PHD ROBERT KUMOR,
Radłówka 76, 59-600 Lwówek Śląski.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/łub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
W 2012 r. odłowiono 6 psów.
3. jaki był w 2012 r. 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)?
Koszt zadania w 2012 r. wyniósł 6 680,- zł. - opłata na zasadzie bieżącej ewidencji zwierząt będących pod
opieką.

Artur Tarnowski
UGiM Lubomierz

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8835 (20130923)
Wiadomoaa zosta 3 a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Lwówek Śląski, dnia 24 września 2013 r,
SM.5521.142.3013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W związku z nadesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z. dnia 12 września 2013
roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
Ad. l

Gmina nie zawierała stałych umów i zleceń,
Ad. 2
Ilość utrzymanych na koszt Gminy zwierząt to 49 sztuk

Ad. 3
Koszt realizacji: 124 889,75 złotych
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Otrzymują:
l. Adresat
2. a/a

Przygotował:
Krzysztof Siczek p.o. Komendanta
Stra/} M i e j s k i e j u I . w ó w k u Siusiam

Roundcube Webmail :: Odpowiedź.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=15&_mbox=..

Odpowiedź.
Bogdan Ilecki <bogdan.ilecki@lagiewniki.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.201309:41

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wiadomość z dnia 12-09-20132 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w
Łagiewnikach informuje że:
1. W roku 2012 gmina miała podpiusaną umowę ze Schroniskiem Zwierząt "AZYL" w Dzierżoniowie.
2. Na koszt gminy w roku 2012 wyłapywanych i utrzymymywanych było 20 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 40 tyś zł. - dotacja na utrzymanie schroniska.
Z poważaniem
Bogdan Ilecki
Ref. Rolnictwa i Spraw Społecznych.
Original Message
From: Zenon Bodziak
To: bogdan. ilecki@lagiewniki.pl
Sent: Friday, September 13, 2013 9:21 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Original Message
From: Gmina Łagiewniki Sekretariat
To: Zenon Bodziak
Sent: Friday, September 13, 2013 7:45 AM
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:01 PM
To: gmina@kamzab.pl; sekretariat@kamiennagora.pl; urząd gminy@kamiennagora.kei.pl;
urzad.miasta@karpacz.eu; urzad@katywroclawskie.pl; umklod@um.klodzko.pl;
gm-klod@netgate.com.pl; info@ugk.pl; ugkond@gmail.com; gmina@kostomloty.pl;
gmina@kotla.pl; sekretariat@kowary.pl; sekretariat@ug.krosnice.pl;
ug@krotoszyce.gminyrp.pl; kudowa@kudowa.pl; kunice@kunice.pl; umig@ladek.pl;
kancelaria@legnica.um.gov.pl; uglp@lg.onet.pl; lesna@gminy.pl; urzad@lewin-klodzki.pl;
boi.um@luban.pl; info@luban.ug.gov.pl; lubawka@lubawka.net.pl; kontakt@um.lubin.pl;
sekretariat@ug.lubin.pl; ugim@lubomierz.pl; urzad@lwowekslaski.pl; gmina@lagiewniki.pl;
sekretariat@malczyce.wroc.pl; rnarcinowice@zgwrp.org.pl; gmina@marciszow.pl;
ug@mecinka.pl; urzad@mieroszow.pl; mietkow@dip.pl; umig@miedzyborz.pl;
urzad@miedzylesie.pl; urzad@miekinia.pl; info@milicz.pl; milkowicel@poczta.onet.pl;
mirsk@apnet.pl; ug@msciwojow.pl; gmina@myslakowice.pl; niechlow@zgwrp.org.pl;
sekretariat@um.niemcza.pl; miasto@um.nowaruda.pl; ugnr@op.pl; urzad@nowogrodziec.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
M. Zięba <m.zieba@malczyce.wroc.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 11:17

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie informuję, że na terenie
gminy Malczyce działa Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami HELP ANIMALS z którymi gmina cały czas
współpracuje.
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Malczyce posiada p. Tomasz Jagielski prowadzący działalność gospodarczą pod nawą "KUBUŚ" Hotel
dla zwierząt i cmentarz dla zwierząt TĘCZOWY MOST z siedzibą w Szymanowie nr 7, 35-080 Kąty
Wrocławskie.
Ogółem na realizację zadania pn. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" gmina
Malczyce w roku 2012 wydatkowała ogólnie kwotę 5 591,96 zł . Były to między innymi takie wydatki jak
zakup materiału na wykonanie budy dla psa - pies został zaadaptowany, zakup karmy, wyłapanie psa. Na
opiekę stacjonarną kotów wydatkowano 2 126 zł zaś na sterylizację, kastrację, szczepienia i usługi
weterynaryjne wydano 2 700 zł, koszty były oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką stowarzyszenia lub przeznaczonych do adopcji.
Sporządziła: Maria Zięba
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Roundcube Webmail:: Re: informacja publiczna
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Re: informacja publiczna
Maria Bych <rolnictwo@marciszow.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.10.2013 11:55

Witam !
W odpowiedzi dot. Państwa wniosku pkt.2 - dane zbiorcze o ilości zwierząt psów wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r
informuję,że - w tym okresie pojawiły się 4 psy bezdomne , które zostały odłowione i przekazane do
schroniska na koszt gminy . Koty nie wystąpiły ,
M.Bych

l IMessage
From: dolnośląskie soz
To: Maria Bych
Sent: Thursday, October 17, 2013 2:36 PM
Subject: Re: informacja publiczna

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 16.10.2013 10:04, Maria Bych wrote:
Urząd Gminy w Marciszowie udziela informację dot.Państwa pisma z dnia 12.09.2013r.
Przepraszamy za nieterminowe udzielenie odpowiedzi, ale Państwa wniosek dotarł do mnie dnia 14.10.2013r już po monicie.

ad. 1 Gmina miała w 2012r podpisaną urnowe stałą na 12 miesięcy na zapewnienie opieki bezdomnym ziwrzętom ze Schroniskiem w Uciechowie
.Osiedle Białe 7.
ad.2 Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy to 4 psy.inne nie wystąpiły.
ad.3 W 2012r koszt realizacji całego zadania wyniósł 11,061 zł. w tym kwota 10 800 zł, to koszty pobytu psów w schronisku, płatność jednorazowa
za każde zlecenie , kwota 261 zł to koszty leczenia.

z poważaniem
kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Ochrony środowiska i Rolnictwa
Maria Bych

Mecinka, dnia 18 września 2013r.

MĘC i es Nr 11
59-42^

SG. 1431.39.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
e-mail: <Joln0slaskie@obrona-zwierzat.pl

W

odpowiedzi na wniosek

o

udzielenie informacji publicznej

przekazany

elektronicznie do Urzędu Gminy Mfcinka w dniu 12.09,2013r. informuję jak niżej:
Ad.Ł Umowa

zawarta na okres jednego roku. W 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych

zwierząt zajmowała się firma „ TRANSPORT ZWIERZĄT Zbigniew Paruch".
Ad.2. W roku 2012 odłowiono i utrzymywano na koszt gminy 5 bezdomnych psów.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 9 481 zł., forma płatności:
a) za gotowość przyjęcia psów do schroniska - opłata zryczałtowana miesięczna na podstawie
faktury VAT,
b) za pobyt w schronisku w okresach miesięcznych, na podstawie faktur)', stosownie do ilości
przyjetych-przekazanych psów oraz ilości dni pobytu w schronisku.

Roundcube Webmail:: Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: URZĄD...
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Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: URZĄD GMINY
INFORMACJA PUBLICZNA
kazia.banak@mecinka.pl <kazia.banak@mecinka.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 13:09

W dniu 2013-09-20 20:49, dolnośląskie soz pisze:

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie, któremu schronisku Gmina przekazywała psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

j

Witam!
W uzupełnieniu informacji publicznej przekazanej w dniu 18.09.2013r. - wyłapane psy w roku 2012
przekazywane były do Schroniska dla Bezdomnych Psów w Legnicy ul. Ceglana 1.
Kazimiera Banak inspektor UG.Męcinka

On 18.09.2013 08:25, kazia.banak@mecinka.pl wrote:
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
URZĄD GMINY INFORMACJA PUBLICZNA

GMINA HIEROSZÓW

58 - 350

PL. NIEPODLEGŁOŚCI l

E-MA!L: UR2AD@MIEROSZGW.PŁ
TF.L.: (074) 8494300-304, FAX: 8494323

GPTiOŚ. 140.5.2013

Mieroszów , dnia 25-04-2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12-09-2013r. ( wpływ 13-09-2013r.) dotyczący
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. Gmina Mieroszów nie posiada zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt,
2. Gmina Mieroszów korzysta z doraźnej pomocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
Straży dla Zwierząt w Polsce , Okręg Dolnośląski z siedzibą w Boguszowie Gorcach
ul. Różana 10.
3. W roku 2012 r. 7. terenu Gminy Mieroszów wyłapano 10 psów oraz 8 kotów.
4. W roku 2012 łączny koszt realizacji zadania wyniósł 22720zł. Opłatę za odłowienie
psa/kota, udzielenie mu niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz opiekę wnoszono na
podstawie faktur oraz not księgowych wystawianych każdorazowo po wykonanej
usłudze.

Otrzymują..!
1.
2.

vv

A dresał - dplnośU-iskiefrabro na- 7. iSISltBl
a/a

Sprawę prowadzi:
Wioleiia Adamczyk
Referat Gospodarki Przestrzenne/,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Ł/M w Mieroszowie
Te!. 074849-43-16(17)

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca

Elżbieta Synówka-Rojek <esr@mietkow.com>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.2013 15:03

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
12.09.2013 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 13.09.2013 r. uprzejmie informuję:
1. W 2012 r. Gmina Mietków nie posiadała stałej umowy ani nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. nie wyłapano ani nie utrzymywano na koszt Gminy Mietków bezdomnych
zwierząt (psów i kotów).
3. W 2012 r. takie koszty nie wystąpiły.
Pozdrawiam serdecznie
Elżbieta Synówka-Rojek
insp. ds . obrotu ziemią
Urząd Gminy w Mietkowie

2013-09-1620:38

Międzybórz, dnia 23.09.2013 r.

GKiRG.1431.17.2013
Pani

Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Dotyczy: udzielenie Informacji Publicznej.
Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 12.09.2013 r. o udostępnianie informacji publiczne
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz informuje:
Ad. l Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki z terenu
Gminy Międzybórz zajmuje się Pan Marcin Kolenda zam. ul. Paderewskiego Vi, 56-400
Oleśnica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „MarMae" z siedzibą
w Oleśnicy przy ul. 3 Maja 12/6.
Ad. 2. Ilość bezdomnych psów wyłapanych na terenie gminy Międzybórz w roku 2012 r.
wynosi 11 sztuk.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania za 2012 rok wynosił 7 694,40 zł, forma płatności przelew, w tym opłata za umieszczenie w schronisku oraz za zwierzęta przebywające
czasowo pod opieką.
1
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Stowarzyszenie Obrona Zwje
28-300Jędrzejów
Świętokrzyskie

U wad Miasta i Om i ny w Międzylesiu przesyła, odpowiedzi na pytania, zawarte w piśmie
z dnia 12.09,2013 r. , jak niżej:
1) - czy i z kim gmina miała w 2012 r, stałe umowy albo udzielała doraźnych ziuceń
na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki 'ł
- Gmina Międzylesie nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdormnch
zwierząt.
odstawiła do schroniska i psa bezdomnego,
2) Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach/kotach) wyłapywanych i lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2Oi,2r.
• informacja negatywna
3) Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka lwia forma phtAwiA,. ' 7,1
opiekę (jednorazowa xa umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oputa r, •
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna
-koszt realizacji całego zadania jednorazowo za umieszczenie psa w si'htcMi;*łaj
4 OOO brutto/cztery tysiące złotych/.

Spniws; prov;ad?;i:
Anna Kulhaki;
t«'<. 74 8rJlł'i^-!'7 W,

Roundcube Webmail:: Odp: Re: Odp. Wniosek o udzielenie informac...
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Odp: Re: Odp. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
UMIG POLO <miedzylesie.rggl@wp.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
15.10.2013 14:43

Dzień Dobry.
W dniu 23 lipca 2012 został zlecony transport i umiesczenie bezpańskiego psa w schronisku dla zawierząt
Fundacji 'Pod psią Gwiazdą", ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój.
Ewa Siwek

Dnia Wtorek, 15 Października 2013 02:38 dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a)
Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy z Państwa Gminy wzmiankowanej odpowiedzi
ani drogą elektroniczną, ani pocztą tradycyjną. Poniższy maił jest pierwszym odzewem na nasz wniosek.
Ponadto informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazała bezdomnego psa w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ
On 14.10.2013 08:49, UMIG POLO wrote:
Dzień Dobry.
W odpowiedzi na Państwa maił dot. udzielenia informacji publicznej informuję, że w dniu
24 września 2013 r. drogą mailową na adres soz@obrona-zwierząt.pl, oraz pocztą
tradycyjną, została wysłana odpowiedz na zadane pytania.
W załączniku przesyłam skan pisma wysłany pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt 28-300 Jędrzejów Świętokrzyskie.
Ewa Siwek
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności l
57-530 Międzylesie
tel. 74 8 126 327 wew. 14
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/Hi M C/L

Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Obrona Zwierząt:
1. Gmina Milicz nie posiada zawartej stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.
Doraźnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2012 r. zajmował się gminny
zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.
2. W 2012 r. w schroniskach w: Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Radlinie k/Jarocina,
Raciborzu, umieszczono łącznie 19 psów; koszt: 10.492,25 zł (płatność
jednorazowa).
3. Oprócz kosztów wymienionych w pkt 2, wydatkowano środki na:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej (bieżąca współpraca z lecznicami
weterynaryjnymi) dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych
(koszt: 658,80 zł) oraz szczepienia i leczenie psów przed dostarczeniem do
schroniska (koszt: 340 zł),
- sterylizację 15 szt. bezdomnych kotek (koszt: 1500,12 zł),
- sterylizację (koszt: 470 zł) oraz karmę (139,86 zł) dla 3 psów przekazanych do
adopcji,
- zakup karmy i smycze na potrzeby ZUK-u (tymczasowe przetrzymanie psów) oraz
dla schronisk współpracujących z gminą Milicz (769 zł).

aundcube Webmail :: ochrona zwierząt
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P5 /
Temat

ochrona zwierząt

Nadawca

Urszula Grabarek <gk@ugmilkowice.net>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data
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17.09.2013 10:33

Gmina Miłkowice informuje:
1. gmina posiada stała umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Legnicy,
wyłapujemy w ramach zadań własnych przez pracowników gminnego zakładu gospodarki
Komunalne].
2.W 2013 r. wyłapaliśmy 2 psy.
3.Koszt realizacji powyższego zadania w 2012 r. wyniósł 4.500 zł. Ponadto za gotowość
przyjęcia zwierzęcia do schroniska { wramach odrębnej umowy Gmina ponosi miesięczne
koszty w wysokości 400,00 zł.
Z poważaniem Urszula Grabarek
Urząd Gminy Miłkowice

2013-09-1801:25

5^1532(137.201*2.1***

Mirsk, dnia 03,10.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie
Odpowiadacie na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.09.2Q13r.
informuję, że:
1. Gmina Mirsk realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania w 2012 roku posiadała stałą umowę ze schroniskiem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560
Jelenia Góra a ponadto udzielała doraźnych zleceń:
~ wyłapywania bezdomnych zwierząt zlecano Ochotniczej Straży Pożarnej,
- czasową opiekę nad wyłapanymi zwierzętami zlecano Zakładowi Gospodarki Komunalnej \
Mieszkaniowej w Mirsk,
2. Gmina Mirsk w 2012 roku nic prowadziła ewidencji wyłapanych i utrzymywanych na
koszt gminy bezdomnych zwierząt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 30489,87 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 87gr.) płatne na podstawie przedłożonych
faktur.
Pismo sporządzono w l egzemplarzu i przesiano drogą elektroniczną do:
dolnośląskie^obrona-zwierzat.pl
Sprawę prowadzi:
Inspektor Straży Miejskiej
Tadeusz Piotrowski
Pokój nr 14. tcl. 756470446

,v'4uwoj,Ht' «,
Tei, +48 76 878 85 20, f K +48 76 872 8S 95
ail: ug@rrisd ,vojry«v iii
' «j:

JN.1431.33.2013

Mśdwojów, dnia 25 września 2013 r.

Obrana Zwksrząt
Woj,

dotyczy: udostępnienia informacji pi
W odpowiedzi na wniosek o urb.stępnteme informacji publicznej z dnia 12 wreeśnia 2013
roku w trybie ustawy 2 dnia S września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (Dz.,U, 2 2011 r„
Nr 112? poz.1198 z późn, zm.J, UrzącJ Smiriy Mściwojów uprzejmie informuje co następuje:

L

W 5ol2 roku Gmina srifofo pydpisarir. ufr(om--g s firrna 'ransęort /'wietiąt ul. Legnicka :i2A/l
Zbigniew Parucrt ora? ze Schronistóem d»i Dezdoirtrr/ch i'wier?.ąt w Legnicy pnry u!. Ceglanej l
prowadzanym przez legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp, z o.o. i/&
w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60,

2. W 201?. roky w schronisku przebywał Jeden pies.
3. W 2012 roku koszt pobytu psa m' schronisku wyniósł 6 480 zł. Są to

miesięczne ^a

pobyt wg bielące] ewidencji zwierząt ora/-, opiata miesięczna w kwocie 369 ił a gotowość
przyjęcia.

Urząd Gminy Mściwojów

.oundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=104&_mbox..

Odpowiedź na wniosek
<rolnictwo@myslakowice.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 08:46

W odpowiedzi na email z dnia 12.09.2013 r. Urząd Gminy Mysłakowice informuje, że w roku 2012 zlecaliśmy
odławianie bezpańskich psów Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej
Górze. Zlkecenia dotyczyły 15 psów i 9 kotów na łączną kwotę 26800 zł.
M. Grygiel
tel 75 64 39 985

im a no ii

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=81&_mbox=..

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Klaudia Atrachimowicz <k.atrachimowicz@niechlow.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.201308:52

Do
Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Szanowni Państwo,

W związku z art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), w odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 września 2013r. poniżej
przesyłam krótkie odpowiedzi na zadane pytania.
1. W 2012r. gmina nie posiadała takich umów.
2. W 2012r. nie prowadzono takiej ewidencji.
3. Zaplanowany koszt realizacji całego zadania to 2000,00 zł.
Z poważaniem
Klaudia Atrachimowicz
Referent ds. Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Gminy Niechlów

RNG.6140/2013
Niemcza, 24.09.2013 r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

dotyczy: udzielenia informacji publicznej w sprawie wykonywania zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 12.09.2013r
informujemy, że umowę w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w
ubiegłym roku, tj. w 2012 Gmina Niemcza zawarła ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„AZYL" w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151.
Odnośnie ilości wyłapanych psów-8 za kwotę 16 OOO.tys.zł przekazaną po zawarciu umowy.

Z poważaniem
Jerzy Jasięga

Roundcube Webrnail:: Odpowiedź na "Wniosek"

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=99&_mbox=

t>>
Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

Odpowiedź na "Wniosek"
Jarosław Żółty <jarek.zolty@um.nowaruda.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<jarek.zolty@um.nowaruda.pl>
20.09.2013 15:32

r*"

W odpowiedzi na Państwa "WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ"
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie informuje:
Ad 1. Gmina Miejska Nowa Ruda udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt i
zapewnienie im opieki FUNDACJI "Pod Psią Gwiazdą", adres: 57-320 Polanica Zdrój, ul.
Sienkiewicza 12.
Ad 2. Łącznie Gmina zleciła wyłapanie
i koty/.

(w celu zapewnienia opieki;

23 zwierząt / psy

Ad 3. Koszt realizacji całego "zadania" w 2012 roku to 16 525 złotych.
Były to płatności za jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku oraz płatności
za opiekę nad zwierzęciem do czasu adopcji.
Z poważaniem
Jarosław Żółty-Inspektor Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Nowa Ruda dnia, 14.10.2013r.
RSG.5521.1.39.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 póz. 1198 z późn. zm. )

Wójt Gminy Nowa Ruda
udostępnia informację publiczną w zakresie określonym we wniosku z dnia 13.10.2013 roku.

Ad l. W 2012 roku Gmina Nowa Ruda nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast zlecała wykonanie usług lekarskoweterynaryjnych.
Ad2. Gmina w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zapewniła opiekę 12 psom.
Ad3. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Gmina w ramach realizacji zadania
własnego- opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniosła koszty w wysokości 9475,00
zł. Forma płatności to przelew.

Sporządził:
Jan Dyjak

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU
59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1
tel 75 7380660, Fax. 75 7316416, e-mafl: ur2ad®nowogrodta'«:.pl
www.nowogrodyigc.pt

bip.nowogroctziec.pl

Nowogrodziec, dnia 24 września 2013 r.
WAP. 1431.41.2013
Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12.09.2013 r.
Urząd Miejski w Nowogrodźcu udziela następujących informacji:
l i 3. W 2012 r. na terenie Gminy Nowogrodziec akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt
przeprowadzane był przez pracowników Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej
nr l F w obecności pracownika Straży Miejskiej w Nowogrodźcu oraz przedstawiciela
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Środki finansowe przeznaczone na ten cel mieściły się
w opłacie przekazywanej Związkowi Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, w ramach Porozumienia w
sprawie współfinansowania „Schroniska dla Zwierząt Małych" w Dłużynie Górnej nr l F i
wynosiły w 20 1 2 r. 82 808 zł.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Nowogrodziec wykonano 39 interwencje i 4 odłowy
bezdomnych zwierząt - w sumie do schroniska przekazano 71 bezdomnych zwierząt.
r up, BURMISTRZA

Kazimierz Orle/

Gminy i Miasta

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH'
ul. Traebnkka l, 55-120 Oborniki Śląskie
tel.0-71 31 0-35-19, fiw. 0-71 310-22-95
e-mail:
jlfe 014 1 •<

Pani Agnieszka Lechowie*
Cłhrttna

*|.

W odpowiedzi na wniosek. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt", z dnia 13.10.2013r,
informuję, co tastfpuje:
Ka terenie Gminy obowiązuje „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
bezdomności zwierząt na terenie miasta Oborniki Śląskie" 2 2§12r. Uchwała
NR X1X/147/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 marca 20l2r.
Gmina nie ma zawartej umowy m schroniskiem dla zwier/ąt oraz nie ma podpisanej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Usługa jest wykonywana przez firmę
świadczącą usługi weterynaryjne, na podstawę /Jecetua interwencyjnego. Interwencja następuje
mezwłocntie po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika urajdu. l„ekar/, weterynarii świadczący
usługi nie wyraża xgody na ujawnienie swoich danych do c?asu podpisania, z Gminą Oborniki
oficjjdnej umowy,
W 2012r. wyłapano 4S
i 32 fcoly m. kwotę 24 693,60 zl Schwytane zwierzęta są
odwożone do schroniska w Żychiink, W ostatecznej cenie opieki, nad każdym zwierzałem, jest
zawarty: dojazd, schwytanie zwierzęcia, opieka weterynaryjną (leczenie, szczepienie,
odrobacranie itp.) ora/, utrzymanie w schronisku płatne 15 ?J/dobę za psa tub
10 zł/dobę za kota.

hiC ..'*..„:: U'> !BI te K. £•:• -' • ' '>:¥«.« « -* «9".«

Pismo spor/ąd»ła Małgorzata J«wiarz tel 71310 35 19 w.446, ocłw«iałsrcxl»wiskar§ob0rnlkl-słaski€,.pl

Roundcube Webmail :: dostęp do informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=201&_mbox..

dostęp do informacji publicznej

Nadawca

Małgorzata Jewiarz

Odbiorca

"dolnośląskie soz"

Data

30.10.201313:48

<ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

• vcards.vcf (456 B)
Dzień dobry,
A d l . N a z l e c e n i e gminy w y ł a p y w a n i a z w i e r z ą t d o k o n u j e Pan R y s z a r d O l s z e w s k i z
ul
Wrocławskiej 2A w Prusicach.
Bezdomne zwierzęta są przewożone do schroniska w Żychlinie.
Ad3. Kwota podana w piśmie jest kwotą całościową realizacji zadania w 2012r.
W 2011r. odłowiono, na terenie Gminy Oborniki Śląskie, 49 bezpańskich psów i
kotów. Wszystkie trafiły do schroniska w Żychlinie. Koszt jaki poniosła
gminy to 24 130,38,6zł. Natomiast w 2012r. wyłapano 48 psów i 32 koty za
kwotę 24 693,60zł.

Z poważaniem
Małgorzata Jewiarz
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka l
55 - 120 Oborniki Śląskie

tel. 71 310 35 19 wew. 434

fax. 71 310 22 95

www.oborniki-slaskie.pl

14-4

Oleśnica, dnia 1.6.10.2013r.
U RZĄD MIASTA

Agnieszka Lechowicz
Rynek . Ratusz
tel.: W71)?9»21 14

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

ralus7@olcsnka.pl

DG.1431.3.2.2013
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 informuję, że w 2012 r. Miasto Oleśnica
podpisało umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą P.P.H.U, „MARMAC"
Marcin Kolenda z siedzibą przy ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica, która została wyłoniona na
podstawie przetargu nieograniczonego. W ubiegłym roku na zlecenie służb miejskich ww.
firma wyłapała z terenu gminy 68 psów oraz 6 kotów.
Opiekę nad wyłapanym zwierząt zapewniało Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
z siedzibą przy ul. Komunalnej 9. 47-400 Racibórz z którym została podpisana stała umowa.
Na podstawie umowy wnoszono jednorazowa opłatę za umieszenie zwierzęcia w schronisku.
Na realizacje całego zadania w 20ł2 r. wydatkowano 189.1.77,79 zł.

Otrzymują:
l. Adresat,

OLEŚNICA

/H. ••••
Ul, 11

v<''""' Oifeś'v:.a

...-.;

dii. 22 padd,t;'-ynjka 2013 r.

RGŃioś.1431.23,2013 •

' Stowarzyszenie Obrona Zwierzgi

W odpowiedzi na wniosek o -udzielenie
przesiany do lut. Urzędu w .formie dektroiikaiej,

wifclieznej z dnia 1T październiki C"tl3T
że:

L W roku 2012 Gmina Oleśnica miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem PrMnV.-;vinoHandiowo-Usługówym MarMac, ul, 3 Maja 12, di>d0d •'dSwd,^-,, g
"";
"'"
bezpańskich psów
'' ** "''"
2. W roku 201:2 na koszt Gimny wyiapano 54 bejr/ańsfe: 0sy,d

/'' '

3, Koszt realizacji całego zadania w 20 12 r. wyniósł:
- umowa^na wyłapywanie bezdomnych zwierząt- 53. 000,00 zł.
- przyjęcie do schroniska i opieka -- 55,000,00 zł,
- umowa na ushigi weterynaryjne -35.0DO,00-2|
.--^
- edukaga mieszkańców • - ?JOO,Of| zł,
d
d
Jednocześnie chcielibyśmy
że 'nie
udaelenie informacji publicznej, o którym wspominacie

w ww,

'dir' :/

od

i•

•'

':'

'':' '.•".('.

' : '• "" ""d:
'
, ' '"• ;-''^r
"W:
. ' . ' d , -d;. ; d/d,. ^ ' •,.- ^ :' : d/;.
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Olszyna, dnia 17,09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedz! na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawać ochronie zwierząt. Urząd Miejski w Olszynie uprzejmie
informuje :
l .W 2012 r. Gmina nie posiadała stałej urnowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki.
2.W 2012 r, wyłapano i utrzymywano na koszt gminy dwa psy.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " wyniósł 4,184,25 zł w tym : wykonano kojec, usługi weterynaryjne, karma dla
psów.

Burmistrz Miasta Oława
tel.(71)3035S53
fax,(71) 303 55 00
www,um,olawa,pl

pl. Zamkowy 15
55 - 200 Oława

Oława, dnia 20 września 2013 r.

GKM.6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Prezes Agnieszka Lechowicz
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
dotaosltsJcls@«I}rona-zwlerzat.pI

Pot, udostępnienia uifci KIUC ]i m i;. l 1 1 v|s£i , }/v \ >kj • feKjyJllijLl .2 jj 9 . 20 ] 3 r.

Ad 1. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oławie
w odpowiedzi na Państwa zapytanie, na podstawie art. 2 ust. l Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U, Nr 112. póz. 1198 z późn. zm.) informuje,
iż na terenie miasta, od kilkunastu lat, funkcjonuje zorganizowane \ utrzymywane przez Gminę
Miejską Oława miejsce tymczasowego przebywania zwierząt zagubionych i bezdomnych
przy

ul.

Rybackiej

31

w

Oławie,

prowadzone

przez

Przychodnię

Weterynaryjną.

z którą Gmina zawarła stosowną umowę, w ramach której przeprowadza również interwencyjne
wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy i zapewnienia im opiekę,
Ad 2. W 2012 roku, zostało odłowionych 24 zagubionych psów błąkających się po terenie
miasta, które następnie zwrócono właścicielom lub przekazano do adopcji oraz 58 kotów
(koty dzikie wysterylizowano i puszczono na wolność, udomowione przekazano do adopcji).
Ad 3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł Gminę Miasto Oława
79 034,15 zł brutto ( w tym opieka weterynaryjna, zakup karmy i utrzymanie miejskich kojców),

Otrzymują:
1. Adresat
2, a/a
3TR2A
Spraw? prowadziła:
Edyta Pajdo f iurażewska
Referat Gospodarki Komunalnej,
i Ochrony Środowiska, Tel: (.7U 303 55 H

.oundcube Webmail :: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=55&_mbox=

0)
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Promocja - Urząd Gminy Oława <promocja@gminaolawa.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 12:04

• GmOlawa_ObronaZwiezrat.pdf (335 KB)

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (udip)
(Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.) poniżej odpowiadam na postawione w ww. wniosku pytania (skan
odpowiedzi w załączeniu):

Ad, i
Do września 2012r. odławianiem bezdomnych zwierząt oraz bieżąca opieką nad zwierzętami
zajmowała się Danuta Polit z Zakrzowa.
Od października 2012r. zadanie to realizowała firma P,A. „CANIS" Adam Polit z Zakrzowa,
posiadający zezwolenie wójta gminy Oława wskazane w art. 7 ust. 3 ustawy z 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
^fe

Ad, 2
W 2012 roku odłowiono i zapewniono opiekę 50 psom.
Ad, 3
Koszty odłowienia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wyniosły 62,928,00 zł
brutto - koszty oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
W roku 2012 zlecano 17 razy doraźne usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt na
łączną sumę 3.354,24 zł brutto.
Proszę potwierdzić otrzymanie wiadomości. Pozdrawiam,
Joanna Szulżyk

-

cłs.

tel. (71) 313 30 44 wow. 203, (71) 38 , ? M fax (71) 313 01 99
promocja@GminaOlawa.pl, www.GminaOlawa.pl. bip.GminaOlawa.pl

pl.

J,

28, 55-200

Oława

From: Urząd Gminy Oława - GCI [mailto:gci@gminaolawa.pl]

Sent: Friday, September 13, 2013 7:43 AM
To: promocja@qminaolawa.pl
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Original Message
From: Urząd Gminy Oława - Sekretariat
To: Tchórzewska.JHaJm.i
Sent: Friday, September 13, 2013 7:15 AM
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:02 PM

o A 1 "t

Ań

i o A i ."i r

Osiecznica , dnia 20 sierpnia 2013 r.
OS.6140.31.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Urząd Gminy w Osiecznicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej w zakresie opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, informujemy:
1. W 21012 roku ze względu na brak firmy, która posiadałaby zezwolenie w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gmina
Osiecznica nie odławiano zwierząt. Zwierzęta porzucone na terenie naszej
gminy transportowane były do schroniska prowadzonego przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Legnicy ul. Nowodworska
nr 60 przez firmę Transport Zwierząt Zbigniew Paruch, 59-400 Jawor,
ul. Legnicka 12A, tel. 782080461.
2. Z terenu gminy przewieziono do schroniska w 2012 r. 9 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 19.643,00 zł ,
płatność na podstawie wystawianych faktur.

URZAD.GMINY
f

ii QQQ5»0.

Paszowice, dnia 03.10.2013 rok.
RL.6140.10.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na e-mail z dnia 12.09.2013 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, podajemy następujące dane:
II Wójt Gminy przygotował, a Rada Gminy uchwaliła Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Paszowice na 2013 rok, Uchwałą Nr
XXIV /171/2013 z dnia 26.02.2013 roku.
Gmina Paszowice nie zawarła umowy ze schroniskiem dla zwierząt, lecz na realizację tego
zadania przeznaczyła kwotę 2 209, - złotych.
Gmina odławia bezdomne zwierzęta ze swojego terenu, a wyłapywaniem na podstawie zlecenia
zajmuje się Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa Dozór Sanitarno - Porządkowy Pan
Zbigniew Szyszkowski, ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice.
21 Gmina Paszowice w roku 2012 nie organizowała akcji wyłapywania bezdomnych psów,
sporadycznie interweniowano dwukrotnie w celu likwidacji zagrożenia spowodowanego ucieczką
z zagrody ze zwrotem do właściciela psa.
3/ Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł:
2 209, - złotych, za transport do zagrody odnalezionych właścicieli psów.
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Sporządziła i sprawę prowadzi:
Alina Antoń - Inspektor Rolny
tel: 76 870 17 93 lub 92 wew.211.

•

Pecław, dnia 16 września 2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

OS. 6140.7.2013

Odpowiadając

na Państwa wniosek z dnia

13 września 2013r.

dotyczący

udostępnienia informacji publicznej. Urząd Gminy Pecław informuje, że:
1. Gmina w 2012 r. miała zawarte stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AMICUS z siedzibą w Głogowie
oraz z Radosławem Osieckim- Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ORIYET
w Głogowie w zakresie opieki dla bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapanych psów w 2012r. było 6 natomiast utrzymywanych na koszt gminy było 9.
3. Koszt realizacji całego zadania w 20ł2r. wyniósł 15 880.00 zł, płatność była
dokonywana na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
l. a/a

/

s
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Roundcube Webmail:: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=157&_mbox...

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej - monit
UM Piechowice <sekretariat@piechowice.pl>
'dolnośląskie soz' <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201309:16

Piechowice, dnia 30.09.2013 r.
SO. 1431.20.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłamy
poniższe informacje w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt:
1.

W 2012 r. Gmina Miejska Piechowice miała zawartą umowę na świadczenie usług
polegających na opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, nr 4/S/2012 zawarta w dniu 01.04.2012 r.
pomiędzy Gmina Miejska Piechowice a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
2.
W 2012 r. odłowiono i umieszczono w schronisku dla małych zwierząt w Jeleniej Górze,
prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 12
psów i 5 kotów.
3.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. to 25 932,90 zł (brutto), w tym

- 24 600,00 zł jako ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w
schronisku,
- l 332, 90 zł jako koszty odłowy zwierząt na terenie gminy.

Odpowiedz sporządził:
Paweł Sołek
Insp. ds. zarządzania kryzysowego
Tel. 757611224
From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, October 13, 2013 2:38 AM
To: umig@bogatynia.pl; urzadgminy@gminaboleslawiec.pl; ug@dobromierz.pl; sekretariat@dobroszyce.pl;
bok@ug.dzierzoniow.pl; gmina@ugglogow.com.pl; bok@gluszyca.pl; burmistrz@gora.com.pl;
gmina@gromadka.pl; gmina@janowicewielkie.eu; um.info@jelcz-laskowice.pl; ugjemielno@poczta.onet.pl;
gmina@kamzab.pl; kancelaria@karpacz.eu; umklod@um.klodzko.pl; sekretariat@kondratowice.pl;
bok@kowary.pl; sekretariat@lesna.pl; urzad@lewin-klodzki.pl; urzad@lwowekslaski.pl;
gmina@marcinowice.pl; gmina@marciszow.pl; urzad@miedzylesie.pl; urzad@miekinia.pl; info@milicz.pl;
sekretariat@gmina.nowaruda.pl; oborniki@oborniki-slaskie.pl; kanceiaria@um.olesnica.pl;

cuiucuuc wcuiiian :: aot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=30&_rabox=.,

(?>
Temat

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Anna Grzyb (Urząd Gminy Pielgrzymka)
<a.grzyb@pielgrzymka.biz>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.201309:41

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki?
"GUT-FARMER" Oborniki Śląskie
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
4 szt psów
3. jaki był w 2012 r. 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)?
Koszt odłowienia i gotowości przyjęcia zwierzęcia do schroniska wyniósł 12 569,41 zł. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie
w schronisku.

•

Z poważaniem
Anna Grzyb
76 8775 013 wew. 106

Kounacuoe Webmail:: informacja publiczna

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=163&_mbox...

Temat
Nadawca

informacja publiczna
Obrona Cywilna Marian Rękas <oc@piensk.com.pl>

Odbiorca
Data

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201311:42

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy iż:
1. mamy stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Dla Zwierząt
Małych w Dłużynie Górnej. Odłowy odbywają się raz na kwartał.
2. nie odłowiono ani jednego zwierzęcia.
3. na utrzymanie schroniska gmina przekazała 38.454,00 zł.
Pozdrawiam podinspektor Marian Rękas

zł

^oundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=156&_mbox..

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Straż Miejska <sm@pieszyce.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201309:12

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że :
1. W 2012r. Gmina Pieszyce zgodnie z przyjętym "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2012r." udzjelała doraźne zlecenia na
odławianie bezdomnych zwierząt Firmie Handlowo - Usługowej "OLECH" ze Świdnicy. Powyższa firma była
zobowiązana do przekazania odłowionych psów do schroniska lub do adopcji.
2. W 2012r. odłowiono 11 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł ok.20 tyś. złotych. W każdym przypadku była to opłata
jednorazowa dokonywana na konto firmy.
Komendant Straży Miejskiej w Pieszycach
Andrzej Zwierzyna
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Roundcube Webmail :: info.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&__uid=31&_mbox=..

info.
UG P-ka <zkplat@wp.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 11:14

Platerówka, dn . 16.09.2013r.
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 12.09.2013r. w sprawie informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania &#x201E; opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanies#x201D; informuje, iż:
&#xFODE;
nasza gmina posiada stosowną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce
Koło w Dłużynie Górnej
Dłużyna Górna 1F
59-930 Pieńsk
Tel. 77-80-412 lub 607-315-361
&#xFODE;

ogólna ilość przyjętych zwierząt w 2012r. &#x2013; 7szt.;

&fxFODE;
8.200zł

koszt realizacji zadania w 2012r.

Z poważaniem
Wójt Gminy Platerówka
Krzysztof Halicki

7 \

&#x2013; opłata ryczałtowa &#x2013;

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=33&_mbox=

t»
Temat
Nadawca

opieka nad bezdomnymi
<zwojt@podgorzyn.pl>

Odbiorca
Data

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:10

F*j>6

zwierzętami

Witam. W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w 2012r. w Gminie Podgórzyn, informujemy:
1. doraźne zlecenia w 2012r. udzielane były do Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze ul. Spółdzielcza 33A.
2. w 2012 roku z terenu gminy Podgórzyn zostały odłowione i przekazane do w/w schroniska 2 psy.
3. w 2012r. koszt realizacji tego zadania wyniósł 2.054,00zł i były to jednorazowe formy płatności na podstawie faktur
wystawionych przez Schronisko dla Zwierząt.
z-ca Wójta Gminy Podgórzyn
Marek Piwowarski

l
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Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_taslc=mail&_action==print&_uid=32&_mbox=.

p)
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju - Środowisko Naturalne
<os@polanica.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:08

Ad.1.
Umowa stała z Fundacją „Pod Psią Gwiazdą", ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica-Zdrój

Ad. 2.

19szt. psów

Ad. 3.
28 000 zł, opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przekazywanych fundacji
Katarzyna Rybacka
inspektor cfs. ochrony środowska i gospodarki komunalnej
Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

Original Message
From: dolnośląskie soz
To: oborniki@oborniki-5laskie.pl ; ratusz@olesnica.pl ; sekretarz@olesnica.wroc.pl ; poczta@olszyna.pl ;
olawa@um.olawa.pl ; sekretariat@gminaolawa.pl ; info@osiecznica.uq.qov.pl ; uq@paszowice.pl ;
peclaw@cuprimex.pl ; sekretariat@piechowice.pl ; pielgrzymka@zgwrp.org.pl ; piensk@piensk.com.pl ;
um@pieszyce.pl ; um@pilawagorna.pl ; urzadgminywplaterowce@xl.wp.pl ; gmina@podgorzyn.pl ;
um@polanica.pl ; sekretariat@ug.polkowice.pl ; prochowice@prochowice.com ; prusice@prusice.iap.pl ;
umig@przemkow.pl ; sekretariat@przeworno,pl ; sekretariat@radkowklodzki.pl ; radwanicel@wp.pl ;
rudna@rudna.pl ; ug-ruia@wp.pl ; biuro@umsiechnice.pl ; ug@siekierczyn.pl ; sobotka-urzad@sobotka.pl
; starakamienica@neo5trada.pl ; urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl ; gmina@stoszowice.pl ;
qmina@stronie.pl ; Strzegom@strzegom.pl ; umig@strzelin.pl ; ugsulikow@poczta.onet.pl ;
urzad@sycow.pl ; promocja@5zczawno-zdroj.pl ; szczytna@szczvtna.pl ; sekretariat@szklarskaporeba.pl ;
urzad@scinawa.com.pl ; um@srodaslaska.pl ; um@um.swidnica.pl ; urzad@qmina.swidnica.pl ;
swiebodzice@swiebodzice.pl ; um@swieradowzdroj.pl ; urzad@swierzawa.pl ; biuro@sw-katarzyna.pl ;
sekretariat@um.trzebnica.pl ; ratusz@twardogora.pl ; ug@udanin.pl
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:02 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?

l 7.2

URZĄD GMINY i^UoWiCJK

Rynek i
59-100 POLKOWICE
woj. dolnośląskie
"
'

EU. 1431. 5.201 3

Polkowice, 26,09.2013 r,
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 1 1 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
Ad.1.

Gmina Polkowice w roku 2012 wyłapywanie bezdomnych zwierząt zleciła firmie „Hotei dla psów
i agroturystyka" Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków.

Ad,2.
W 2012 roku odłowiono i utrzymywano 16 bezdomnych psów z terenu gminy Polkowice,
Ad.3,
Na wyłapywanie bezdomnych psów, przekazywanie ich do schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie irn opieki Gmina Polkowice w 2012 r. wydatkowała kwotę w wysokości 26.498,80 zł.
Bezdomne psy z terenu gminy Polkowice w 2012 r. przebywały w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Żarach.
Schronisko za przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych psów pobierało następujące opłaty:
- jednorazowa stała opłata za tzw. „gotowość" w wysokości 6.150 zł brutto,
- za przyjęcie jednego psa do schroniska w wysokości 61 ,50, zł brutto,
- za jedną dobę pobytu psa w schronisku w wysokości 15,99 zł brutto.

z u p. BURMISTRZ-,
'.
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Sprawę prowadzi:
Marta Charymska - referent ds. gospodarki komunalnej
Tei. 76/8474190

Utrzymam,

Prochowice 2013-09-13
KM.6140, -i j .2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejem

Odpowiadając na wiadomość e-niaii / dnia 12 września 2013r informuję jak niżej.
Ad. l .
Gmina nie posiada zawarte) umowy na odłów bezdomnych zwierząt.
Jeśli zachodzi konieczność odłowienia psa zlecam}' usługę firmie Zbigniew Paruch z Jawora.
Jeśli pies przebywa na czyjejś posesji lub nie jest agresywny i nie ucieka, pracownicy
gospodarczy Gminy odwożą psa do schroniska.

Gmina zawarta umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych /wierząt w Legnicy ul. Ceglana l
w Legnicy, do którego odwożone są zwierzęta,
Ad.2 i 3
Ilość odłowionych psów - .•> s/.t.
Koszt) łączne wydatkowane w 20i2r 8,818 z.!, w tym :
- za odiów i transport psou l ! 50 zł
- za gotowość przyjęcia psa do schronisKa - 4.428 zł
- za pobyt psa w schronisku - 3.240 zł

Odpowiedź na zapytanie publiczne - opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku
na terenie Gminy Prusice.

1. W 2012 roku udzielano zleceń odłowienia bezpańskich zwierząt i opiekę nad nimi
firmie Usługi Weterynaryjne Olvet Ryszard Olszewski, Skokowa, ul. Wrocławska 2A,
5 5 - l 10 Prusice.
2. W 2012 r. odłowiono 43 psy i 14 kotów.
3. Koszt odłowienia i utrzymania odłowionych zwierząt to 16 238,30 zł w 2012 r. opłata
była płacona za odłowienie opiekę weterynaryjna i utrzymanie do momentu
przekazania ich nowym właścicielom.

.AT)

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Hotel dla Psów i Agroturystyka , Zbigniew Wirkus ul: Szkolna 20k 59-170
Przemków- zlecenia doraźne
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

Psy -16 sztuk
3. Jaki był w 2012 r. 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)?
Hotel dla Psów - 22030 złotych
- płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
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Przeworno, dnia 17.09.2013 r.
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Gmina Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

NrRRG.61'40. 16

.13

Pani
Prezes Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy : opieki nad bezdomnymi zwierzętami
W

odpowiedzi na pytania zawarte

w

e-mailu , który stanowi wniosek o udzielenie

informacji publicznej, stosownie do ustawy o ochronie zwierząt informuję :
Adl. Gmina w 2012 roku miała zawarty urnowe na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze Schroniskiem -Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie.
Ad2 Z terenu Gminy Przeworno w 2012 roku zostało wywiezionych do schroniska pięć psów.
Ad,3 W roku 2012 koszt realizacji całego zadania wyniósł dziesięć tysięcy złotych.
Forma płatności jednorazowa za cały rok.

telefon -48 74 810 20 52, faks 448 74 8 10 20 02
sękrecaria r ,@pr?eworno.pl, www.przeworno.pl

PN - EN ISO 9001

: 2009

Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek l
woj. dolnośląskie
OR. 1431.76.2013
(poczta elektroniczna)

Radków, dnia 24.09.2013 r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

dolnoslaskie@obrona-zawierzat.pl

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 12.09.2013 r. (przesłany do tut. urzędu pocztą
mailową), przedkładam stosowną odpowiedź:
l.Nie.
2.0.
3. O zł.

Sporządził:
Leszek Dorszewski

Komendant Straży Miejskiej w Radkowie

tel. 748715492

loundcube Webmail:: Odp: wniosek o udzielenie informacji publicz...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=154&_mbox...

Odp: wniosek o udzielenie informacji publicznej monit
Gmina Radwanice <radwanicel@wp.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<radwanicel@wp.pl>
14.10.201308:57

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Radwanice, dnia 14.10.2013

poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku
1) W roku 2012 gmina miała umowę na odłów bezdomnych zwierząt z Prywatną Wielobranżową Firmą
Usługową "HART" - Dozór Sanitarno Porządkowy ul.Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice
2) W roku 2012 odłowiono 3 szt. bezdomnych psów, z tego 2 szt. ulokowano u opiekunów na terenie
gminy a l szt. ulokowano w schronisku.
3) Koszt realizacji zadania wyniósł 3,5 tyś zł ( dotyczy psa ulokowanego w schronisku za jednorazową
opłatą ryczałtową) Natomiast psy ulkowoane u opiekunów lokowano w zamian za szczepienia ochronne i
dożywotnie zwolnienie psów z opodatkowania.
Insp. ds. rolnictw górnictwa i melioracji - H.Kędzia

U R Z Ą D GMINY
59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15
REGON; 000541948
tel, (076)74-92-100

NBP: 692-1001-291
fax. (076) 74-92-117

BS Wschowa / Rudna

Nr. OŚ. 1431.4.2013.

Rudna, dnia 20110O
1
"t^'**"-'/

Stowarzyszenie Obr&na Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie
dot, udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa e-mail z dnia 13 września 2013 roku, dot. udostępnienia
informacji publicznej, informują jak niżej:
Ad, L Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu naszej Gminy w 2012 r„ przeprowadzał Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, który jest nakładem
budżetowym gminy,
Atl 2, W 2012 roku z lerenu naszej gminy zostało odłowionych 9 bezdomnych psów, z tego 2 psy
zostały oddane do adopcji, a 7 psów preeka:zaiiśmy do schroniska dla bezdomnych zwienąt
Ad. 3. Środki finansowe przeznaczone w 2012 r, na ww, zadanie to kwota fiSJOO.OO zł brutto
(wyłapanie i odstawienie do schroniska dla bezdomnych zwfemzfj. Oplata jednorazowa m
:
•"-'-" psa w schronisku -1 500,00 zł.

Urząd Gminy Ruja
59-243 Ruja
tel.:(076)85-80-311

Ruja 2013.09.19.

RL.1431.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 13.09.2013r. o udostępnienie Informacji
Publicznej Urząd Gminy w Rui informuje jak poniżej:
Ad. l Gmina Ruja posiada zawartą umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica - schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Legnicy ul. Ceglana 1.
Odławianie bezdomnych zwierząt dokonywane jest przez firmę zewnętrzną - Transport
Zwierząt Zbigniew Paruch ul. Legnicka 12a/1, 59-400 Jawor.
Ad. 2W2012r. 2 szt.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 4821,00zł. Formy płatności to:
ryczałtowa za gotowość przyjęcia psa do schroniska oraz oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

Powyższa informacja została przesłana pocztą elektroniczną w dniu 19.09.2013r. na adres
e - maił: soz@obrona-zwierzat.pl

Z poważaniem
Wójt Gminy Ruja
Robert Chruściel

Urząd Miejski w Siechnicach
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Jana Pawła I112, 55-011 Siechnice , tel. 71 78 60 926, fax 71 78 60 907
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@ugsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

WPR.

.2013

Siechnice, dnia 19 września 2013 r.

Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej wykonania przez Gminę Siechnice opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję:
Ad. 1) Mając na celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom właściwej opieki Rada Gminy Święta
Katarzyna w dniu 20.04.2000 r. podjęła uchwałę nr XXXI 11/163/2000 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 w marcu 2007 r. podpisała umowę o pracę z p. Adamem Politem,
zam. Zakrzów nr 20, 55-200 Oława, której przedmiotem jest wyłapywanie i 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 oraz poddawane są leczeniu.
Zdrowe osobniki po okresie 14 dniowej kwarantanny przekazywane są do adopcji. Opieka nad
wolno żyjącymi kotami sprawowana jest interwencyjnie na wniosek mieszkańców i polega m.in.
na finansowaniu sterylizacji wolno żyjących kotów w celu kontroli liczebności ich populacji.
Ad. 2) W roku 2012 na terenie gminy Siechnice wyłapano 37 bezdomnych psów; w tym:
13 - zostało odebranych przez dotychczasowych właścicieli; 21 - zostało adoptowanych przez
nowych właścicieli; jeden pies został znaleziony w stanie agonalnym i zmarł w czasie transportu
do lecznicy, dwa psy przeszły na stan Azylu w Zakrzewię na 2013 r.

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice , tel. 71 78 60 926, fax 71 78 60 907
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@ugsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 9121005691

Ad 3) Gmina Siechnice w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt
rannych w podczas zdarzeń drogowych podpisała umowę na świadczenie powyższych usług
z Przychodnią Weterynaryjną Józef Aksman, Oława ul. Lechonia 1. W roku 2012 Gmina
Siechnice na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (wyżywienie,
opieka weterynaryjna), opieką nad wolno żyjącymi kotami, pomoc weterynaryjną w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznaczyła w budżecie kwotę 25.000 zł.

z up. BURMISTRZA
£i
Barbara i
Główny SpecjaT/ttTct/ planowania
przestrzennego i nieruchomości

Otrzymują:
1. Adresat
2. WPR/OS-a/a
Sprawę prowadzi:
Patrycja Zielińska
tel 73-39-19-126, e-mail pzielinska@ugsiechnice.pl

Urząd Miasta i Świny Sobótka
d. Rynek l

SS-OSd Słfeifke

t*I («71) 51 « »4S *> <MS, f«x.{971) 11 «2 42*
l «-utaił: «i*3«4i<S*"ffb«tJ<a,pl

f? ,0431.3 L. 2013

Sobótka, 17,09,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ui.ll Listopada 29
28- 300 Jędrzejów

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie Informacji publicznej, poniżej udzielamy
odpowiedzi:
AdOl .W roku 201,2 Gmina Sobótka miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie, Była to umowa na wyłapywanie zwierząt oraz
zapewnienie im opieki.
Ad. 2. W roku 2012 wyłapano i oddano do schroniska 10 psów.
Ad,3 W roku 2012 wydano 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Płatność nastąpiła
jednorazowo w formie dotacji na realizację zadania publicznego, zgodnie z zawartą
umową.

Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=69&_mbox=

p5
Temat
Nadawca

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Maria Dyrek <mdyrek@starakamienica.pl>

Odbiorca
Data

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201311:19

s-r/HM-

Dzień dobry!
Odpowiadam na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
Ad. 1 - Gmina Stara Kamienica w 2012 roku miała stałą umowę ze Schroniskiem w Jeleniej górze na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad.2 - w 2012 roku odłowiono i utrzymywano na koszt gminy 23 zwierząt.
Ad.3 - koszt realizacji zadania - 31.250 zł. Forma płatności ryczałtowa.
Maria Dyrek
UG Stara Kamienica
Te. 75 75 14 149

From: Stara Kamienica [mailto:starakamienica@starakamienica.pl]
Sent: Wednesday, September 18, 2013 7:47 AM
To: Maria Dyrek
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: dolnośląskie soz [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, September 18, 2013 1:46 AM
To: urzad@scinawa.pl; starakamienica@starakamienica.pl; sekretariat@boguszow-gorce.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 18.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku
publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się
z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

oundcube Webmail:: Re: odpowiedz na zapytanie

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=108&_mbox..

t?)
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Re: odpowiedz na zapytanie
RIG UG Stare Bogaczowice <rig@starebogaczowice.ug.gov.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 09:08

uzupełnienie doraźne zlecenia udzielane były Straż dla zwierząt w Polsce Okręg Dolnośląski w Wałbrzychu
M.Szczygielska
From: dolnośląskie soz
Sent: Friday, September 20, 2013 9:21 PM
To: RIG UG Stare Bogaczowice
Subject: Re: odpowiedz na zapytanie

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie, komu Gmina udzielała doraźnych zleceń w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 20.09.2013 12:11, RIG UG Stare Bogaczowice wrote:
Odpowiedź na zapytanie - Gmina Stare Bogaczowice
1.gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2.wyłapane 2 psy
3.koszt 4 000 zł
pozdrawiam M.Szczygielska

2013-09-23 12:30
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Stronie Śląskie dn. 23,09,2013

RG.1431.6.2013.JK

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12,09,2013 r. udzielam informacji publicznej:
Ad.l. Gmina Stronie Śląskie w 2012 r. nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
Ad,2, W Gminie Stronie Śląskie w 2012 r, nie odnotowano przypadku bezdomności zwierząt.
Ad.3. Gmina Stronie Śląskie w 2012 r. nie poniosła kosztów związanych z umieszczeniem
bezdomnych zwierząt w schronisku. Zorganizowane zostało dokarmianie w okresie zimowym
kotów wolno żyjących poprzez zakup karmy. Wykładaniem karmy zajmowali się
wolontariusze.

Otrzymują:
1. adresat;
2, a/a.

2 up./ •

URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
tel (74) 8560-599
fax (74) 8560-516
Strzegom @strzegom,pl

www.strzegom.pl

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt Jędrzejów
WWW.obrona-zwierzat.pl
dolnoilaskie@obrona-zwierz5at.pl

Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

12-09-2013

WKSiW.6140.42.2013.AC

25-09-2013

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
Ad (1), Gmina w 2012 roku miała zawarta umowę ze stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„AZYL" w Dzierżoniowie, ul Brzegowa 151 na realizacje usługi wyłapywania i zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywanie ich w schronisku.
Ad (2). Z terenu gminy odłowiono 49 szt. zwierząt.
Ad (3) Całkowity koszt zadania wynosił - 79 361,53
W ramach tego zadania pokryte zostały koszty wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz przetrzymania ich w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie oraz usługi
weterynaryjne za udzielenie pomocy zwierzętom chorym i poszkodowanym w wypadkach
drogowych.
Zakupiono karmę dla opiekunów społecznych z terenu Gminy Strzegom, którzy dokarmiali
koty dziko żyjące zgodnie z uchwałą nr 12/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego
2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2012 roku.

s
mgr

Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11, 57- 100 Strzelln
Strzelin, dnia 17.09.2013r
WNU.6140.50.2013

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
w Jędrzejowie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12.09.2013r.
dotyczący
udostępnienia informacji publicznej na temat ochrony zwierząt udzielam
informacji na zadane w piśmie pytania :
ad. l
Gmina Strzelin w 2012r. zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „ AZYL"
w Dzierżoniowie , ul. Brzegowa 151, na wyłapywanie , przewiezienie i utrzymywanie
bezdomnych psów pochodzących z,terenu gminy Strzelin . Umowa była zawarta na okres
od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
ad 2
W 2012roku gmina Strzelin przekazała do w/w Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy
25 bezdomnych psów.
ad.3
W 2012 roku gmina Strzelin wydatkowała kwotę w wysokości 50 .000 zł. na wyłapywanie ,
przewiezienie i utrzymanie 25 bezdomnych psów pochodzących z terenu gminy Strzelin
( 2.000 zł. za l psa ). Powyższa kwota została przekazana na rzecz w/w Stowarzyszenia w
formie dotacji na realizację zadania publicznego. Wskazane
Stowarzyszenie zostało
wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, który gmina corocznie ogłasza .

Otrzymują:
(T^dresat
2.a/a

B URM!

.Dorota p,

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

Telefon: +48713921971, +48713921565, Fax: +48713921303;
e-mail: umiafastrzelin.pl; www.strzelin.pl
Nlp: 914-15-09-124 REGON: 000528630

TRZ

Sulików, dnia 20 września 2013r.

URZĄD GMINY SULIKÓW
MK. 6871.1.3.2&43

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 13 września 2013r. o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:
1. 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 1F. Podmiotem prowadzącym schronisko jest Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zgorzelcu ul. Warszawska l lok. 11, 59-900
Zgorzelec tel. 75 77 80 412, www.schroniskodluzyna.pl. Na realizację tego celu
w 2012 roku Gmina przeznaczyła środki w wysokości 24.763,00 zł.
2. W roku 2012 w ramach planowanych odłowów oraz interwencji, do schroniska
przyjęto 31 psów i 15 kotów z terenu naszej gminy.
3. 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. Zgłoszenia
przyjmuje Straż Gminna oraz pracownik odpowiedzialny za zadanie.

ÓJTA

Sprawę prowadzi:
Alicja Żelichowska
Inspektor ds. mienia komunalnego
tel. +48 75 77 87 288, 289
Adres e-mail: uq9@sisco.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

Koundcube Webmail:: odp.z Sycowa

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=117&_mbox.

b>
Temat odp.z Sycowa
Nadawca UMiG Syców A.Rubik <ekologia@sycow.pl>
Odbiorca <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 24.09.2013 12:08

Dzień dobry,
odpowiadając na Pani maiła przygotowałam tylko skrótowe odpowiedzi. Mam nadzieję, że to
wystarczy:
1) czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp.: Z firmą MarMac z Oleśnicy

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
16 psów bezdomnych wyłapanych

4fc

3. jaki był w 2012 r. 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)?
Koszt za 2012r na bezdomne zwierzęta: prawie 99.000 zł
brutto
Ryczałt: 492 zł (brutto)
Wyłapanie zwierzęcia 492zł (brutto)
Jednorazowa wpłata do schroniska: w zależności od schroniska od SOOzł do 1353zł za 1 psa (brutto)
W przypadku przetrzymania zwierzęcia przed przekazaniem do schroniska po 14 dniach koszt przetrzymania
każdego następnego dnia wynosił 36,90zł brutto.
Badanie, czipowanie, odrobaczanie, usypianie ślepego miotu - wg cenników gabinetów weterynaryjnych.
Z poważaniem,
Aleksandra Rubik
UMiG w Sycowie
tel. 62785 51 19

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCEAWWO - ZDRÓJ
ul, Koiausiki 17, 5&-310 Szczswno-Zdroj
NIP 886-,??. T2-767 Regon: 8907^821 i
fet,

Szczawno-Zdrój, 25 września 2013 r.

'

BS. 1431.31.2013

Pani
Agnieszka Lechowiez
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt/
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
dolpQslaskie(%obrpna-zwienąat.pł

W nawiązaniu do złożonego w dniu 13 września 2013 r. wniosku
o udostępnienie informacji publicznej odpowiadam, że w 2012 r. :
Ad l. Gmina Szczawno-Zdrój miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z fundacją „Azyl",
Ad. 2. Na koszt gminy były utrzymywane 54 zwierzęta bezdomne.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania wyniósł 8.000,00 zł i przekazany był w formie
dotacji płatnej przelewem.

Ł4STĘPCJ

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a

,

: lro;u
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Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Ochrona Środowiska <ochrona.srodowiska@szczytna.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.10.201309:07

Witam.

W uzupełnieniu naszego emaila przesłanego 9 października 2013 roku informuję, że opiekę nad trzema psami
zlecona była: Fundacji ,,Pod Pisą Gwiazdą" w Polanicy Zdroju, ul. Sienkiewicza 12.
Pozdrawiam J. Karasek
Original Message
From: dolnośląskie soz
To: Ochrona Środowiska
Sent: Thursday, October 10, 2013 10:51 PM
Subject: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie podmiotu, któremu Gmina zleciła opiekę nad bezdomnymi psami w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 09.10.2013 12:08, Ochrona Środowiska wrote:

RTI-OS.6140.13.2013
Szczytna, 2013-10-08.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Jędrzejów

Roundcube Webmail:: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publ...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-183&_mbo>

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informację jak niżej:
1. W 2012 roku gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki. Były doraźne zlecenia na zapewnienie opieki dla bezdomnych psów.
2. W 2012 roku zlecono przejęcie opieki nad trzema bezdomnymi psami.
3. Koszt realizacji zadania związanego ze sprawowaniem opieki dla trzech psów wynosił 7.25C
zł. Płatność była jednorazowa.

Original Message —
From: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
To: ochrona.srodowiska@szczvtna.pl
Sent: Friday, September 13, 2013 9:06 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
— Original Message
From: dolnośląskie soz
To: oborniki@oborniki-slaskie.pl ; ratusz@olesnica.pl ; sekretarz@olesnica.wroc.pl ; poczta@olszyna.pl ;
olawa@um.olawa.pl ; sekretariat@gminaolawa.pl ; info@osiecznica.ug.gov.pl ; uq@paszowice.pl ;
peclaw@cuprimex.pl ; sekretariat@piechowice.pl ; pielqrzvmka@zgwrp.orq.pl ; piensk@piensk.com.pl ;
um@pieszvce.pl ; um@pilawaqorna.pl ; urzadqminvwplaterowce@xl.wp.pl ; gmina@podgorzyn.pl ;
um@polanica.pl ; sekretariat@uq.polkowice.pl ; prochowice@prochowice.conn ; prusice@prusice.iap.pl ;
umiq@przemkow.pl ; sekretariat@przeworno.pl ; sekretariat@radkowklodzki.pl ; radwanicel@wp.pl ;
rudna@rudna.pl ; ug-ruja@wp.pl ; biuro@umsiechnice.pl ; ug@siekierczyn.pl ; sobotka-urzad@sobotka.pl ;
starakamienica@neostrada.pl ; urzad@stareboqaczowice.uq.qov.pl ; qmina@stoszowice.pl ;
qmina@stronie.pl ; strzegom@strzegom.pl ; umig@strzelin.pl ; ugsulikow@poczta.onet.pl ; urzad@sycow.p
; promocia@szczawno-zdroj.pl ; szczytna@szczytna.pl ; sekretariat@szklarskaporeba.pl ;
urzad@scinawa.com.pl ; um@srodaslaska.pl ; um@um.swidnica.pl ; urzad@qmina.swidnica.pl ;
swiebodzice@swiebodzice.pl ; um@swieradowzdroi.pl ; urzad@swierzawa.pl ; biuro@sw-katarzyna.pl ;
sekretariat@um.trzebnica.pl ; ratusz@twardogora.pl ; ug@udanin.pl
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:02 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.201^

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowyrr
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej n;
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywani*
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gmim
w 2012 r.?
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Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
<strazmiejska@szklarskaporeba.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 12:54

Udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie miasta Szklarska Poręba.

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gimna Szklarska Poręba w 2012 roku miała podpisaną umowę z :
1.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul.Wolności 161/163
58-560 Jelenia Góra.
Schronisko Dla Małych Zwierząt
ul. Spółdzielcza 33a
58-500 Jelenia Góra
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymanych na koszt gminy w 2012
r.
W 2012 roku na koszt gminy zostało wyłapanych 14 zwierząt.
3. Jaki był w 2012 r. 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)?
Na terenie Miasta Szklarska Poręba koszt realizacji całego zadania odbywał się wg. taryfy ryczałtowej.
Łączny koszt to : 36900 zł
Usługa Weterynaryjna zgodnie z umową Nr 5/S/2012

2013-09-1801:27
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SCINAWA
59-330 Ścfnawa, Rynek 17
tel. 076 8412 600, fax 076,8412 601

Scinawa, dnia O l. 10.2013 r.
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GG, 1431.26.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 25.09.2013 r. w sprawie sposobu i skutków wykonania
zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie" wynikającego
z ustawy o ochronie zwierząt informuję co następuje:
1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2012 r. dokonywała Firma:
Gabinet
Weterynaryjny Stanisław GUT „Gut - Farmer - S. Gut Osolin, ul. Jastrzębia 11, 55-120
Oborniki Śląskie na podstawie zleceń, podpisanej umowy oraz wniosków mieszkańców
Gminy Scinawa.
2. W roku 2012 r. wyłapano 21 bezdomnych psów oraz 4 szczenięta.
3. Na realizacje zadania własnego „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie"
wydatkowano w 2012 r. kwotę 39.751,76 zł. Forma płatności za
usługi to przelew.

PfzestrzsnnegD, Nieruchomości i Rolnictwa

Sporządziła: Aniela Kohden
Inspektor ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania środków unijnych tel.768412616

DIM.IT.6140.25.2013

Świdnica 17.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl
dot. Realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy
Miasto Świdnica w 2012r
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12.09.2013r. Referat
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje:
1. Gmina Miasto Świdnica posiadała w 2012r. zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt pn.
"Ośrodek dla zwierząt niechcianych i porzuconych" w Uciechowie. Na opłaty związane z
umieszczaniem zwierząt w schronisku w 2012r. w budżecie miasta została zarezerwowana kwota
80.000,- złotych.
2. Gmina Miasto Świdnica posiadała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z "Przychodnią Weterynaryjną", Aleja Wojska Polskiego 62, 58-150 Strzegom. Na
pokrycie kosztów związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt w 2012r. została
zarezerwowana kwota 70.000,- złotych.
3.
Koszt całości zadania wynikającego z realizacji "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w
2012r." wyniósł: 151.740,99 zł. Za umieszczenie zwierzęcia w schronisku Gmina ponosiła
jednorazową opłatę ryczałtową w wysokości 1.952,00 zł. brutto płatną w dwóch ratach w
wysokości 30% kwoty tytułem przedpłaty za zapewnienie miejsca przed rozpoczęciem kwartału i
70% kwoty po przyjęciu zwierzęcia do schroniska.
Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów przedstawiono w załączonej tabeli.
Inspektor RIT UM Świdnica
Jarosław Kozłowski
Wyk. 2 egz.

Otrzymują
l .Adresat
2.IT a/a
J Kozłowski

Świdnica, 16 stycznia 2013r.
Sprawozdanie
z realizacji zadań ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2012r." .

Zakres wykonywanych czynności

Ilość

Odłowienie bezdomnych psów i kotów, utrzymanie!
do momentu adopcji lub przewiezienia do
'• schroniska.

69 psy

Przekazanie
psów do schroniska
zapewnienia miejsc w schronisku.

koszty

Koszt

42.877,00 zł.

33

71. 384,64 zł.

18

3.080,00 zł.

Zabiegi profilaktyczne - sterylizacja kotek.

78

10.221, 20 zł.

Zabiegi profilaktyczne - kastracja kotów.

11

790,00 zł.

Zabiegi profilaktyczne - sterylizacja suk.

4

1.050,00 zł.

Interwencje
przypadkach
zwierząt.

i

i

6 kotów

oraz

pogotowia
weterynaryjnego
w
zdarzeń drogowych
z udziałem

i
szczepienie
bezdomnej
suki
Leczenie
przeznaczonej do bezpośredniej. adopcji.
__
Elektroniczne
oznakowanie
psów
poprzez
wszczepienie mikroczipów.

i

650,00 zł.

34

420,48 zł.

Zakup budek dla wolnożyjących kotów.

25

1.652,37 zł.

Zakup karmy dla wolnożyjących kotów:
- karma w puszkach 4 1 5g.
- karma sucha 400g.

600
570

2.499,30 zł.

196

17.766,00 zł.

Usuwanie martwych zawierząt i przekazywanie do
utylizacji.

i

Łączny koszt wykonanych usług i dokonanych zakupów
Sp. Jarosław Kozłowski

"

151.740,99 zł.
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Odp. wniosek o udzielenie informacji publicznej- opieka
bezpańskich zwierząt
RZECZNIK PRASOWY UG ŚWIDNICA
<rzecznik@gmina. świdnica. pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201310:46

Świdnica, dnia 14.10.2013 r.
SRP.1431.17.2013

Pani Agnieszka Lachowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na złożony drogą elektroniczną w dniu 13 września 2013 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie bezdomnych zwierząt i
ich wyłapywania
informuję, co następuje:
Ad.l. W 2012 r. gmina Świdnica realizowała to zadanie w ramach podpisanej umowy na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie, przy ul.
Brzozowej 151, 58-200 Dzierżoniów.
Ad. 2. W 2012 r. na koszt gminy Schronisko AZYL odłowiono 30 bezpańskich psów.
Ad. 3. Łączny koszt realizacji w/w zadania w 2012 r. wyniósł 60 tyś. zł.
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@qmina.swidnica.pl
www.gmina.świdnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

-- Treść oryginalnej wiadomości —
Temat: Odp. wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: Fri, 20 Sęp 2013 15:04:11 +0200
Nadawca: RZECZNIK PRASOWY UG ŚWIDNICA <rzecznik@qmina.świdnica.pl>
Adresat: dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl

U R Z Ą D MIEJSKI
Wydział Ochrony Środowiska
58-160 Świebodzice

NIP 884-10-09-280 REGON P<)052fifi

Qn

,

Świebodzice, dnia 15 października 2013 r.

OŚ.6140.18.2013
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11- go Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki Gminy nad bezdomnymi zwierzętami.
W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu
14 października 2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miejski
w Świebodzicach informuje :
Pytanie l
Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
Odpowiedź
W roku 2012 r. Gmina Świebodzice nie miała na stałe podpisanej umowy na odławianie
bezpańskich psów.
Gmina na podstawie każdorazowych zleceń zlecała wyłapywanie i opiekę bezpańskich zwierząt:
Przychodnia Weterynatryjna
Małgorzata Siekaniec
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 2012 n?
Odpowiedź
Gmina Świebodzice w 2012r. odłowiła 9 bezdomnych zwierząt.
Pytanie 3
' Jaki był w 2012 r. 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
W 2012 r. całkowity koszt realizacji zadania na podstawie składanych każdorazowo ofert wynosił
ok. 5500,00 zł
Forma zapłaty -jednorazowo po realizacji zlecenia.

Sprawę prowadzi:
M. ZBKONIEC
lei. 074 666 98 15

i, pl

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 16.09.2013 r. dotyczy : wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W
nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 13.09.2013 r. uprzejmie informuję, że :
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2012 r. UCHWAŁĄ NR XXIII/108/2012 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ z dnia 28
marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2012 roku.
W celu właściwej realizacji uchwalonego w/w programu :
Zawarto Umowę nr 96/2012 w dniu 2 kwietnia 2012 roku w Jeleniej Górze z Miejskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 1 6 1 / 1 6 3 w sprawie realizacji wykonania usług
poprzez:
Odławianie i przyjmowanie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na telefoniczne
zlecenie pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Środowiska w Świeradowie-Zdroju
według potrzeb zamawiającego. Wymagany czas reakcji - 2 godz. od telefonicznego zlecenia, potwierdzenia
maiłem.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym szczepienie psów przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie, w
przypadkach koniecznych leczenie, jak również uśpienie zwierzęcia gdy sytuacja taka tego wymaga.
Pobyt dzienny zwierząt w schronisku.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Prowadzenie akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy miejskiej Świeradów-Zdrój
według potrzeb zamawiającego nie mniej niż dwa razy do roku, dotyczącej przeciwdziałaniu bezdomności
zwierząt.
Wywóz zwłok zwierząt, które padły w schronisku do zakładu utylizacyjnego oraz ich utylizacja.
Sterylizację lub kastrację zwierząt po 14 dniach pobytu w schronisku.
Umowa zawarta była na okres 12 miesięcy, środki przeznaczone na realizacje tego zadania to 38 520,00 zł.
brutto. Zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne to kwota 3 075,00 zł. brutto.
Zawarto Umowę nr 381/2012 w dniu 2 stycznia 2013 roku w Świeradowie-Zdroju z Lecznicą Weterynaryjną
ul. Baworowo 22, 59-820 Leśna właściciel Pan Dariusz Sitnik. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego
usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt bezdomnych i zwierząt wolno żyjących na terenie G m i n y Miejskiej Świeradów-Zdrój, przeznaczone
środki na realizacje tego zadania to 5 000,00 zł. brutto.
W 2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały odłowione i przewiezione do schroniska
3 koty oraz 3 psy .
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Świerzawa - odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej
K.Jagiełło <k.jagiello@swierzawa.pi>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.2013 08:53

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany za
pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.09.2013r., informuje że:

ad.1
Gmina Świerzawa posiadała w 2012 roku podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
ad.2
W 2012 roku wyłapanych zostało na terenie gminy 7 bezpańskich psów.
ad.3
Poniesione w 2012 roku koszty za wyłapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom bezdomnym wyniosły
11,5 tyś. zł. Zapłata dokonywana jednorazowo za każde odebrane zwierzę zgodnie z określoną stawką w
umowie.
Pozdrawiam.
•
Krzysztof Jagiełło
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Tel. 75 713 53 88 wew. 35

BURMISTRZ MIASTA i GMINY TWARDOGÓRA
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
Twardogóra, dnia 24.09.2013 r.
GNO.1431.13.2013.KA

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: wniosku z dnia 12.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej.
Ad. l W 2012 r. Gmina Twardogóra zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki, wykonywała samodzielnie poprzez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze (jest to jednostka
organizacyjna Gminy Twardogóra, prowadzona w formie zakładu budżetowego).
Ad.2

W 2012 r. na koszt Gminy Twardogóra wyłapano 10 psów.

Ad. 3 W 2012 r. na realizację zadania pn. opieka nad zwierzętami wydano 4.886,81 zł.
Gmina Twardogóra prowadziła w ubiegłym roku następujące formy płatności:
- oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod jej opieką - 3.410,81 zł;
- jedna jednorazowa opłata za oddanie psa do schroniska - l .476,00 zł.

Z poważaniem
Z «ip. BURMISTRZ ^

Sprawę prowadzi: Kamila Andruszkiewicz, tel. 71 399 22 39

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. ] l Listopada 29, 28-300 Jędrzejów;

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
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Odpowiedź na informację publiczną
Barbara Zemla <drogi@udanin.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Piotr Łabędzki <piotr@udanin.pl>
13.09.201309:35

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z Gminy Udanin na temat:
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidziane ustawą o ochronie zwierząt
na terenie GMINY UDANIN.

I. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp.
1. Gmina Udanin w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. udzielała zezwolenia w ramach zawartej
umowy nr 37/X/2011 z dnia 12.10.2011r. ( umowa na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) na
wyłapywanie i przewiezienie do schroniska psów bezdomnych dla przedsiębiorcy "AGATOM"
Tomasz Jamrozik z Proszkowa 22, gm. Środa Śląska;
2. Psy bezdomne zostały przewiezione do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych
w Uciechowie, Os. Białe 7', gm. Dzierżoniów, z którym Gmina Udanin miała podpisana umowę nr
36/X/2011 z dnia 12.10.2011 r. na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.;
3. Gmina Udanin zawarła umowę nr 8/11/2012 w dniu 06.02.2012 rok z Przemysławem RudnikiemLekarzem Weterynarii, Gabinet Weterynaryjny w Udaninie 19, 55-340 Udanin na wykonywanie usług
w zakresie usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Udanin w roku 2012 z
terminem do 31.12.2012 roku;
4. Gmina Udanin zawarła umowę nr 19/11/2012 z dnia 15.02.2012 r. z Zakładem RolniczoPrzemysłowym „ FARMUTIL.HS" S.A Śmiłowo ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory w zakresie odbioru,
wywozu i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - surowiec kat. l i II na
okres do 31.12.2012 r..
II. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
W roku 2012 wyłapanych zostało 13 psów bezdomnych na terenie Gminy, z czego 10 psów pozostało
w schronisku, a 3 psy adoptowała Gmina, które pozostają na naszym utrzymaniu.
III. Jaki był w 2012 r. 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)?
Odp.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 to kwota ponad 32.000 zł.
Za umieszczenie zwierząt w schronisku Gmina płaciła kwotę ryczałtową zgodnie z zawartą umową.

Pozdrawiam.
UG Udanin
Barbara Zemla
nr\ i "> i r . i
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Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Walim <urzad@walim.pl>
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 13:20

Cdl.pl

— Original Message —

From: Adriana Zygadło Ciorun
To: Urząd Gminy Walim
Sent: Monday, September 16, 2013 12:24 PM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Walim dnia 16.09.2013 r.

OŚ.6140.7.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 września 2013 r, (data wpływu 13.09.2013 r.) w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
1. Gmina Walim nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, posiadamy jedynie
umowę z firmą „Gut Farmer" na realizowanie działań polegających na wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt wymagających opieki weterynaryjnej oraz agresywnych w stosunku do zwierząt lub ludzi.
2. W roku 2012 wyłapane i umieszczone z zakładzie leczniczym zostały 4 psy wymagające opieki
weterynaryjnej.
3. W roku 2012 r. Gmina Walim wydała 7508,34 zł. na opiekę nad zwierzętami przybywającymi w ww.
zakładzie leczniczym. Opłata dokonywana była jednorazowo za umieszczenie psa w zakładzie
leczniczym.

Original Message
From: Urząd Gminy Walim
To: ciorun@walim.pl
Sent: Friday, September 13, 2013 9:42 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

— Original Message —

From: dolnośląskie soz
To: urzad@walim.pl ; um@um.walbrzych.pl ; urzad@wartabol.pl ; wadrozewielkie@dolnyslask.pl ;
wasosz@dolnyslask.pl ; weqliniec@wegliniec.pl ; urzad@wiazow.pl ; gmina.winsko@post.pl ;
ug wi5znia@wiszniamala.pl ; sekretariat@wlen.pl ; miasto@wojcieszow.pl ; sekretariat@wolow.pl ;
serwis@um.wroc.pl ; ugzaqrodno@zagrodno.pl ; umzawidow@neostrada.pl ; urzad@zawonia.pl ;
promocja@zabkowiceslaskie.pl ; urzad@zgorzelec.com ; gmina@qmina.zgorzelec.pl ; urzad@ziebice.pl
um@zlotoryja.pl ; qminazlotoryja@zlotoryja.com.pl ; um@zlotystok.pl ; burmistrz@um.zarow.pl ;
urzad@zmigrod.com.pl ; urzad@zorawina.pl ; gmina@zukowice.pl
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:03 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

u 1 H;1

^ r . , \ ' !;"-. ,,
BOŚ. 1431, ?3

.-

Wałbrzych, dnia 24.04.2013 r.

S8&& .2013.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 września 2013 r.
Biuro Ochrony Środowiska informuje co następuje:

Ad. l
W imieniu Gminy Wałbrzych, podmiotem który zajmuje się odławianiem oraz zapewnia opiekę
bezdomnym zwierzętom jest Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Łokietka 7,
58-303 Wałbrzych, osoba do kontaktu pani Irena Nowak - Kierownik Schroniska tel. 74 842 42 23
(jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych).

Ad.2 i Ad. 3
Urząd Miasta w Wałbrzychu nie jest w posiadaniu informacji o ilości zwierząt wyłapanych
i utrzymania ich na koszt gminy w 2012 roku oraz kosztach realizacji całego zadania za 2012 rok,
informacje te można uzyskać w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu

z siedzibą

przy ul. Łokietka 7.

.

Gospodarki \Vodnej|%mictwa i Leimct«
'
l"

Wieslaw Sójka

Otrzymują:
1. Adresat
2. BOŚ a/a
sporz, Zuauuw Kapozyńska
/te). 74 64 88 547

Warta Bolesławiecka,24.09.2013r.
RZK-V.6140.16.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Dotyczy:
Wniosku o udzielenie
informacji publicznej,
z dnia 12.09.2013r.
Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej przekazuje informacje na postawione przez
Was pytania:
1. Gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie i transport jak również
na zapewnienie stałej opieki dla bezdomnych zwierząt. Opiekę weterynaryjną, nad
zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, na podstawie stałej rocznej
umowy sprawował Gabinet Weterynarii Amicus ul. Piastów 23B, 59-700 Bolesławiec.
2. W 2012r. odłowiono 5 psów, przy czym po okresowym utrzymywaniu na koszt gminy
psy te trafiły do adopcji i zostały adoptowane przez osoby fizyczne.
3. Łączny koszt utrzymania i leczenia bezdomnych zwierząt w 2012r. wyniósł
2.449,44zł. W kosztach tych nie występują wydatki za opiekę nad zwierzętami w
schronisku, gdyż w ubiegłym roku nie umieszczaliśmy tam zwierząt, a za umieszczane
w schroniskach zwierzęta we wcześniejszych latach wnosiliśmy opłatę jednorazową.

Wójt Gminy
Mirosław Haniszewski

Sprawę prowadzi:
insp.ds. geodezji i rolnictwa
Michał Bojanowski
tel. 75/7389597wew.21
e-mail: michal.b@wartabol.pl

jundcube Webmail :: Maił
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Zdzisława Gagat <z.gagat@wadrozewielkie.pl>

Odbiorca
Data

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.201309:39

dl.1.O1

Odn.l)W 2012r. odławianiem bezdomnych zwierząt zajmowała się
Fundacja Stacyjka Maltusia , Mierczyce 9, 59-430 Wądroże Wielkie.
Odn.2) 9 psów.
Odn.3) 12.000zł.

Zdzisława Gagat
Urząd Gminy
Wądroże Wielkie

9fin-nO-l 7
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Informacja publiczna - ochrona zwierząt w Gminie
Wąsosz 2012
<awerminski@wasosz.eu>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 13:41

r

, -mm-mur-T .i -•

Dzień Dobry
RGG.6140.27.2013

Wąsosz,dnia

16.09.2013r.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www.ochrona-zwierzat.pl
Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na elektroniczny wniosek o udzielenie
informacji publicznej w zakresie realizacji programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Wąsosz w 2012 roku, udziela odpowiedzi we wskazanym
zakresie t]:
1. Gmina Wąsosz w 2012r. w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt korzystała z
usług firm.y Pana Krzysztofa Żurka Zwalczanie Szkodników i Biokontrola Komarów z
Bychowa 64, 55-140 Żmigród w formie zleceń.
2. Zbiorcza liczba zwierząt (psów) utrzymywanych w schronisku z którym. Gmina Wąsosz
podpisała umowę na 2012rok wynosiła 2 psy.
3. Koszty opieki nad zwierzętami w 2012 roku poniesione prze Gminę
16466,59 zł brutto.
W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr (65)
za pośrednictwem poczty elektronicznej awerminskiCjwaso.sz . eu .

Wąosz wyniosły
543-78-50 wew.14 lub

2013-09-1723:49

Dzień Dobry
Wąsosz, dnia
17.09.2013r.
RGG.6140.27.2013.1
Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www .ochrona-zwierzat.pl.
Urząd Miejski Wąsosza celem uzupełnienia wcześniej wystosowanego
zapytania
informuję że Gmina Wąsosz wypełniała obowiązek wynikający z art.lla ust.2 pkt.l
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. z późn zm. tak w 2012 jak
i 2013 roku przekazując bezdomne zwierzęta pod opiekę Miejskiemu Schronisku dla
Bezdomych Zwierząt na ul. Żukowickiej 1A, we Wróblinie Głogowskim, 67-200
Głogów.
kontakt tel. (65) 543-78-50 wew.14
e-mail awerminski@wasosz.eu
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odpowiedź
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec <wegliniec@wegliniec.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:47

Dzień dobry
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu udziela Państwu odpowiedzi na zadane
pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
12.09.2013r.
1. Gmina od l stycznia 2010r. jest członkiem Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej . Umową nr 1/2011 zawartą w dniu 30 . 12 . 20łlr . w Zgorzelcu
Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zlecił Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami, Koło w Dłużynie Górnej 1F, 59-930 Pieńsk realizację zadania
publicznego pod nazwą " Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w
Dłużynie Górnej ". Termin realizacji zadania ustalono od dnia l stycznia
2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. . W ramach zawartej urnowy wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i miasta Węgliniec realizowane jest
t przez pracowników Schroniska , a wyłapane zwierzęta umieszczane są w
/w/ Schronisku .
2. W roku 2012 do schroniska przyjęto w ramach odłowów i interwencji
ogółem 46 zwierząt , w tym psów 31 , kotów 15. W tym w ramach odłowów
przyjęto do Schroniska ogółem zwierząt szt.l psa .
3. Gmina Węgliniec w ramach zawartej umowy w roku koszty w wysokości
36.476 zł
Odpowiedzi udzieliła
Marzena Osowska Kierownik Wydziału IK
Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi . Dziękuję.

Urząd Gminy Wińsko
Wińsko, 07,11.2013 r,
woj. dolnośląskie
tei 71/ 389 81 88, fax 71/ 389 83 66
NIP 917-1140-804. Repn 000542008

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jfdraejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14 października 2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, Urząd Gminy w Wińsku informuje, że:
• Gmina wińsko zawarła w 201 2 r, umowf na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Lekarzem Weterynarii Jerzym Chmielowskim, Domanice 7, 56-160 Wińsko,
»

W 201 2 r, czterokrotnie przeprowadzono odławianie psów, łącznie odłowiono 4 psy.

»

Koszt realizacji zadania w 2012 r. wynosił 17 712 zł ( siedemnaście tysięcy siedemset
dwanaście złotych). Powyższa należność zapłacona przelewem, ryczałtowo co
miesiąc,

Z poważaniem

Oospodartc

'.FERATU

lomościami

i Ochrony Śrc łowiska

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko
tel. /071/ 389 8186, fax /071/ 389 83 66
www.winsko.pt.www.bip.winslco.pl
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że:
W 2012r. na terenie Gminy Wisznia Mała dwukrotnie przeprowadzono interwencyjny odłów psów,
w jednym przypadku na zgłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w drugim na zlecenie
Gminy. W obu przypadkach usługę wykonał Pan Krzysztof Żurek, zamieszkały Bychowo 64, 55-140
Żmigród, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zwalczanie Szkodników i Biokontrola
Komarów". Koszt odłowu jednego psa wraz z transportem wyniósł 480,00 zł brutto.
Łącznie w 2012 na terenie Gminy Wisznia Mała stwierdzono 16 bezdomnych psów, z czego 13
przekazano do adopcji, w jednym przypadku znalazł się właściciel a dwa psy zostały uśpione- jeden
ze względu na znaczne obrażenia poniesione w wyniku zdarzenia drogowego, dugi ze względu na
agresywność i zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.
W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wisznia, na realizację zadań wynikających z programu przewidziano środki w
wysokości 5000zł/rok. W 2012r. rzeczywiście poniesione koszty wyniosły ok. SOOOzł
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS:0000292939

9 7?
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Sekretariat UMiG Wleń <sekretanat@wlen.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<skarbnik@wlen.pl>
<sekretariat@wlen.pl>
20.09.201309:01

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1. Nie
Ad. 2. O, 00 zł
Ad. 3. O, 00 zł

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Drogownictwo Wojcieszów <drogownictwo@wojcieszow.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 15:49

Wojcieszów, dnia 16.09.2013 r.
DR.6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2013 roku informuję, że w 2012 roku Gmina Wojcieszów:
• nie posiadała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki,
Gmina udzieliła jedno doraźne zlecenie na wyłapanie bezdomnego psa i zapewnienie mu opieki,
• w roku 2012 Gmina utrzymywała 2 psy,
• koszt w 2012 roku całego zadania wyniósł 3 286,24 złotych, w tym jednorazowa płatność za wyłapanie
bezdomnego psa i zapewnienie mu opieki.

Zdzisława Gaj
Urząd Miasta Wojcieszów
tel. 75 75 12 373

TOZĄB
tel. (071) 319 13 05
fex (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.ol

ORG.1431.44.2013.ABC

W WOŁOWIE
Ryaek - Ratusz
56-100 Wołów

Wołów, dnia 2013-09-23
Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej w odpowiedzi na wniosek z dnia 13,09.2013r., informuję co
następuje:
1. Tak. Przychodnia Weterynaryjna „Podaj Łapę",

Artur Różycki

- ul.

Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny oraz Przychodnia Weterynaryjna
"Lancet,, Wiesław Janus ul.M.Skłodowskiej - Curie 9a, 56-100 Wołów.
2. 38 sztuk.
3. 23 029,10 zł.
Jednocześnie informuje o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznych,
określonych na podstawie art. 23b ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
Ponowne wykorzystywanie udostępnionych dokumentów winno następować stosownie do
przepisów rozdziału 2a ww. ustawy z tym zastrzeżeniem, że podmiot, który uzyskał informację
ma obowiązek:
1. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od
podmiotu zobowiązanego.

Z poważaniem

p*»

Otrzymują:
1.adresat
2. a/a
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WR.

PD: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<violetta.jastrzebska@um.wroc.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
<wok@um.wroc.pl>
27.09.2013 10:55

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.09.2013 r. informuję:
1.
Gmina Wrocław w dniu 30.11.2011 r. zawarła z organizacją pozarządową - Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce umowę nr D/WIM/1088/1/2012/2016 o wsparcie zadania
publicznego pn.: "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wrocław".
Zadanie realizowane jest w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul.
Ślazowej 2. W ramach tego zadania podejmowanych jest szereg działań - między innymi
przyjmowanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wrocław.
2,
Zbiorcze dane o ilości i losie zwierząt przyjętych (w tym wyłapanych) i utrzymywanych
w Schronisku w 2012 roku.

Psy koty
Stan początkowy zwierząt

348 i 143)

Przyjęto do schroniska - osobników ! 2193] 1289)
w tym wyłapanych z terenu miasta ! 1827] 1145J
Wydano ze schroniska - osobników
Eutanazja - osobników

22321 1154

I 33

94 |

Uciekło - osobników

3 1 11 |

Padło - osobników

16 | 47 |

Stan końcowy zwierząt

257 1261

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł łącznie 2 930 849,68 zł, w tym: 2 500
033,22 zł pokryła Gmina Wrocław,
430 816,46 zł pokryło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze środków własnych.
Violetta Jastrzębska
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel.: 71) 777 77 46

Od:
dolnośląskie soz <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Do:
<sekretariat@grebocice.com.pl>, <sekretariat@gryfow.pl>, <urzad@jedlinazdroj.eu>, <sekretariat@jerzmanowa.com.pl>,
<sekretariat@czarny-bor.pl>, <gmina@marcinowice.pl>, <gmina@mirsk.pl>, <sekretariat@ugmilkowice.net>, <urzad@niechlow.pl>,
<urzad@gminakg.pl>, <umzawidow@wp.pl>, <sekretariat@winsko.pl>, <peclaw@peclaw.eu>, <kum@um.wroc.pl>, <prusice@prusice.pl>,
<urzad@sobotka.pl>, <ug@sulikow.pl>
Data:
2013-09-1300:24
Temat:
wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.
i o f\r\ -to i c. 1 r

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj dolnośląskie

Zagrodno, dnia 14 października 2013 r.

OR. 604.10.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Stosownie do treści wniosku o udzielenie informacji publicznej dot.
realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt tj. „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" informuję :
ad. l. W ubiegłym roku Gmina posiadała podpisana umowę na odłów i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z „GUT-FARMER" S.GUT z Obornik Śląskich .
ad. 2. Odłowiono na zgłoszenia jednorazowe 7 psów,
ad. 3. Koszt odłowu, opieki i opłaty za gotowość w 2012 r. wynosił 22424,94 zł.

Roundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek

Temat
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Odpowiedź na wniosek
Urząd Miejski w Zawidowie <urzad@zawidow.eu>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.201308:59

Zawidów, dn. 25 września 2013 r.

-&

OK.1431.38.2013
Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
elektroniczną w dniu 13 września 2013 r. uprzejmie informuję, iż:
Ad.l.
Gmina nie udzielała doraźnych zleceń w 2012r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012r." został podjęty Uchwałą NR
XX/97/2012 z dnia 28 marca 2012r. Gmina Miejska Zawidów należy do Związku
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
powierzone było Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Koło w
Dłużynie Górnej, Dłużyna Górna 1F; 59-930 Pieńsk.
Ad.2.
Przyjęcia od osób fizycznych
1) psów - l, w tym: a) samice - O
b) samce - l
2) kotów - l, w tym: a) samice - l
b) samce - O
Ilość wykonanych interwencji a przy tym: 4
1) przyjęte psy - l
a)
b)

samice - 1
samce - O

2) przyjęte koty lub inne zwierzęta: 2
a) samice - 2
b) samce - O
Ilość wykonanych odłowów a przy tym: 4
1) przyjęte psy, w tym - O
a)
b)

samice - O
samce - O

2)przyjęte koty lub inne zwierzęta: O
c)
d)

samice - O
samce - O

a)
b)

samice - l
samce - l

c)

samice - 3

Ogólna ilość wykonanych interwencji i odłowów: 8
Ogólna ilość przyjętych zwierząt: 5
1) psów, w tym: 2
2)kotów lub innych zwierząt, w tym 3

IGP.1431.13.2013.KS

Ząbkowice ŚL, dn. 18.10.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina
w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności
zwierząt oraz ich wyłapywania na terenie Gminy Ząbkowice Sl. oraz dalszego z nimi
postępowania w roku 2012 r.:
1. Miała zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" Schronisko dla
Zwierząt w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 (na odbiór 10 psów bezdomnych) oraz
skorzystała z usługi doraźnej w ramach zamówienia publicznego z Inspektoratem Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" ul. Zwycięstwa 58 w Białogardzie.
2. Wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt gminy w 2012 r. było 11 psów.
3. Koszt realizacji zadania obejmującego: wyłapywanie, miejsce w schroniskach wyniósł
w 2012 roku 23 000 zł.

Informuję, że w myśl art. 23 a ust.l ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.) wykorzystywanie przez osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których
mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej,
elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego
informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i
odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a w/w ustawy.

Otrzymują:
1. Adresat - maił
2. a/a

Urząd Miasta
Zgorzelec
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA
i SPRAW MIESZKANIOWYCH
WIŚM. 1431.10.2013

Zgorzelec, 2013-10-15

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuje, co następuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r, stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2012 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i
zapewnieniem im opieki zajmowało się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w
Dłużynie Górnej. Towarzystwo prowadzi planowane (4 razy w roku) oraz na zgłoszenie
odłowy bezdomnych zwierząt zapewniając im dalszą opiekę.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. ?
W 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Towarzystwa:
- przyjęto od osób fizycznych 24 psy i 14 kotów.
- wykonano 87 interwencji, a przy tym przyjęto 52 psy i 56 kotów,
- wykonano 4 odłowy planowane, a przy tym przyjęto O psów i O kotów,
Ogólnie wykonano 91 interwencji i odłowów przyjmując 76 psów i 70 kotów.

i/lub

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
?
Składka na prowadzenie Schroniska przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 2012
roku wyniosła 131.020,00 zł wniesiona w 4 ratach kwartalnych.

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
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Eugenia Harhatow <e.harhatow@gmina.zgorzelec.pl>
'Urząd Gminy Zgorzelec' <gmina@gmina.zgorzelec.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 11:29

From: Urząd Gminy Zgorzelec [mailto:gmina@gmina.zgorzelec.pl]
Sent: Friday, September 20, 2013 2:38 PM
To: e.harhatow@gmina.zgorzelec.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Dzień dobry.

Poniżej podaję odpowiedzi na pytania dot. opieki nad zwierzętami

bezdomnymi.

Ad 1). Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1F, 59-930 Pieńsk.
Ad 2). W 2012r, z terenu gminy Zgorzelec do schroniska w wyniku interwencji i odłowów
przyjęto 87 psów i 27 kotów.
Ad 3). Koszt w 2012r. wyniósł 33.829,00 zł płatne w ratach.
Z poważaniem Eugenia Harhatow.
From: dolnośląskie soz [mailto:dolno5laskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, September 12, 2013 10:03 PM
To: urzad@walim.pl; um@um.walbrzych.pl; urzad@wartabol.pl; wadrozewielkie@dolnyslask.pl;
wasosz@dolnyslask.pl; wegliniec@wegliniec.pl; urzad@wiazow.pl; gmina.winsko@post.pl;
ug wisznia@wiszniamala.pl; sekretariat@wlen.pl; miasto@wojcieszow.pl; sekretariat@wolow.pl;
serwis@um.wroc.pl; ugzagrodno@zagrodno.pl; u mzawidow® neostrada. pl; urzad@zawonia.pl;
promocja@zabkowiceslaskie.pl; urzad@zgorzelec.com; gmina@gmina.zgorzelec.pl;
urzad@ziebice.pl; um@zlotoryja.pl; gminazlotoryja@zlotoryja.corn.pl; um@zlotystok.pl;
burmi5trz@um.zarow.pl; urzad@zmigrod.com.pl; urzad@zorawina.pl; gmina@zukowice.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 12.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

l. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2013-09-23 12:29

Roundcube Webmail:: informacja publiczna
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Temat informacja publiczna
Nadawca Ewa Krawczyk-Łozinska <kadry@ziebice.pl>
Odbiorca <dolnoslaskie@obrona-zwierzat. pl>
Odpowiedź do <kadry@ziebice.pl>
Data

19.09.2013 12:38

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:
1. W roku 2012 Urząd Miejski nie miał podpisanej umowy ani nie udzielał doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2012 nie wyłapywano psów ani kotów.
3. W roku 2012 z uwagi na brak akcji wyłapywania bezdomnych psów i kotów Urząd Gminy
Ziębice nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.
Z poważaniem Ewa Krawczyk - Łozińska - Urząd Miejski w Ziębicach

Złotoryja, 16.09.2013r.
WM.6140.33.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego dnia 13.09.2013r. informuję:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy i udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Odp. W 2012r. nie prowadziliśmy akcji wyłapywania nie mieliśmy zawartej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W przypadku zagrożenia ludzi lub np. porzucenia zwierząt
interwencyjnie
działała Straż Miejska.
Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gmina posiadała zawartą
urnowe z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Schroniskiem, dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy ul.Ceglana 1.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.
Odp. 17 psów.
Jfe

3,Jaki był w 2012r, koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę ?
Odp. W 2012r, na ten cel wydatkowano 26.977,58 zł. Opłata
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

była na

Roundcube Webmail:: FW: udzielenie informacji publicznej
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FW: udzielenie informacji publicznej
Bożena Nowak - UG Złotoryja
<bozena.nowak@zlotoryja.com.pl>
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 13:59

From: Bożena Nowak - UG Złotoryja [mailto:bozena.nowak@zlotoryja.com.pl]
Sent: Wednesday, September 18, 2013 2:43 PM
To: 'dolnoslaskie@obona-zwierząt.pl'
Subject: udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 września 2013 r. Urząd Gminy Złotoryja informuje:
1.Gmina Złotoryja nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ma zawartą umowę Ośrodkiem dla zwierząt niechcianych i porzuconych w Uciechowie.
2.w 2012 w ośrodku umieszczono 10 psów .
3.Za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia gmina ponosi jednorazowy koszt.
W roku 2012 koszt związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami ( zakup karmy Jęczenie bezdomnych
kotów oraz sterylizacja ,umieszczanie psów w schronisku ) gmina wydatkowała 23 000,00 zł.

Bożena Nowak
Tel.76 8788 702

Burmistrz Miasta Żarów
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

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

tel./fax +48 074 8580 591
+48 074 8580 778, 8580 408 (9)

GZR.6140.12.2013

Żarów, dnia 14 październik 2013r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia „Obrona Zwierząt''
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13
października 2013 roku informuję:

-pierwszej -połowic201-2-r. Gmina Żarów miała podpisaną urnowe na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową „Olech" Sławomir Olech z
siedzibą w Świdnicy natomiast w drugiej połowie roku z Hotelem dla Zwierząt
„Nowy początek" ul. Opolska z siedzibą we Wrocławiu.
2. Gmina łącznie zleciła wyłapanie bezdomnych zwierząt w 2012r. w ilości 15 sztuk.
3. Łączne poniesione koszta wyłapanych zwierząt bezdomnych w 2012r. to kwota
około 30 000,00 zł, forma płatności dotyczyła jednorazowej usługi polegającej na
odłowieniu, zapewnieniu opieki do czasu oddania do schroniska lub znalezienia
nowego domu.
Muflon 2004

Z poważaniem

ffi

ir

KLlłC/SUKCeSU

Leszek Michaiak
Przejrzysta
Polska

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

GMINA

FAIR PLAY

Sprawę prowadzi: Michał Domański - Podinspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej,
publicznego tel. 8580591 wew.367
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ORP. 1431.43.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jf drzej ów
woj, ś'Sv% mkrzyskie

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12,09,2013 r,, data
wpływul3.09.2013 r.

Urząd Miejski w Żmigrodzie w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.09,2013 r,, data
wpływu 13.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej, udziela informacji w interesującym
Państwa zakresie:
ad. l - Gmina Żmigród posiada podpisaną umowę na pr?:jjmtiwanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy z Gmfcą Miejską Obgów, ul.
Rynek 10, 67 - 200 Głogów, która posiada swoje schronisko w Wrobi inie Głogowskim.
Umowa została zawarta w 17 marca 2011 r i corocznie jest przedłużana, obecnie ważna jest
do dnia 18 marca 2014 roku.
Gmina Żmigród posiada również podpisaną umowę na odławianie i dostarczanie do
schroniska bezpańskich zwierząt z firmą Zwalczanie Szkodników i Biokoniroła Komarów
Krzysztof Żurek, Bychowo 64,55-140 Żmigród.
ad, 2 - Z terenu gminy Żmigród w 2012 roku zostało odłowionych 14 bezdcnniwch
psów, z tego 6 znalazło znalazło właścicieli, poprzez adopcje.. Kotów wolno żyjących nie
odławiamy, jedynie są dożywiane przez społecznych opiekunów, leczone w razie choroby
oraz kotki poddawane sterylizacji w Lecznicy dla zwierząt, na koszt Gminy.
ad, 3 - W 2012 roku Gmina poniosła koszty na utrzymywanie, szczepienia, łeczwiie,
dokarmianie kotów wolno żyjących i odławianie bezdomnych, psów w wysokości 52.098,86
złotych. Gmina Żmigród płaci miesięcznie, ustaloną kwotę za każdy dzień przebywania
k';&l«>mnego psa w: schronisku.
Z poważaniem
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Nadawca

Rolnictwo i Ochrona Środowiska UG Żórawina - Sebastian
Lewicki <rolnictwo@zorawina.pl>

Odbiorca

<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

7-<

13.09.2013 11:44

Dzień dobry
Poniżej przedstawiam odpowiedzi do zadanych pytań:
ad.l. "GUT-FARMER" S. Gut z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Orkana 1/2 - umowa
stała na czas określony.
ad.2. Odłowiono 9 szt. psów.
ad.3. Miesięczny ryczałt w kwocie 282 zł netto. Każdorazowe wyłapanie zwierzęcia wraz
z transportem 1536,88 zł netto.
Z poważaniem
Sebastian Lewicki
mł. referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Żórawina
tel. 71 3814128
fax 71 7234900
www.zorawina.pl

URZĄD

ŻUKOWICE

67-231 ŻUKOWICE
s f ogów, woj. uoiiłoiu»ki«

Żukowice, 20,09.2013 r.

RGTY.6140,5,2013

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj, świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu: 13,09.2013 r.)
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przekazuję odpowiedzi na postawione
pytania:
1. w 2012 roku Gmina Żukowice miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom
„AMICUS" z siedzibą w Głogowie;

2. w 2012 roku wyłapanych zostało 4 psy, utrzymywanych na koszt gminy było łącznie
7 psów (wraz z wyłapanymi w roku poprzednim);
3. koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 12.344,00 zł - opłata na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Otrzymują:
1, Adresat;
2. a/a.
A. Ko.

