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Aleksandrów Kuj. 2011.03.30

GR.6140.7.2011

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

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kuj. informuje, że Gmina

Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła umowę z FHU „PERRO" Agnieszka

Wiśniewska, Papowo Toruńskie na przyjmowanie psów bezpańskich do

Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w latach 2009-2010.

Koszt poniesiony w 2010r za odłów i przyjęcie psów do

schroniska wyniósł 11.993.94 zł - 5 psów, w tym opłata jednorazowa z tytułu

zawarcia umowy wyniosła 9.607,50 zł. W 2009r koszt odłowu i przewiezienia

psów do schroniska wyniósł 11.248,40 zł-2 psy , w tym opłata jednorazowa

-10.980 zł.



Gmina
Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 25.03.201 Ir.

SRiD.6140.4.2011.AS

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu: 21.03.2011 r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, poniżej
przekazujemy wnioskowane informacje:
1. Gmina Aleksandrów Kujawski w roku 2009 nie miała podpisanej stałej umowy, lecz dawała
doraźne zlecenia Zakładowi Usług Różnych Tadeusz Wiśniewski Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13
a w roku 2010 miała stałą umowę z FUH "PERRO" Agnieszka Wiśniewska Papowo Toruńskie, ul.
Leśna 13 na wyłapywanie zwierząt i przyjmowanie ich do schroniska w Toruniu ul.
Przybyszewskiego 3.
2. W 2009 roku wyłapano na koszt Gminy 10 psów a w roku 2010 roku wyłapano 13 psów.
3. W 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 3201,65 zł i formą płatności była jednorazowa
opłata za umieszczenie psa w schronisku. Natomiast w 2010 roku Gmina poniosła koszt podpisania
umowy za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska w kwocie 9607,50 zł oraz koszt za
jednorazowe przyjęcie psów do schroniska w kwocie 4626,12 zł, a także 120 zł za udzielenie przez
weterynarza pomocy psu z wypadku komunikacyjnego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie

tel. +48 54 282 20 59
fax. +48 5 4 2 8 2 2 0 3 1

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
www.ug.aleksandrowkuj.4bip.pl

e-mail: ugaleksandrow@interia.pl



GMINA BARCIN
til. Artylerzystćw 9, 3c-l30 Barcin
tol. 52 383-41-00, m 52 383-41-43
nFGON0923c;n79 N>ip>vw^7?.<523 Barcin, dnia 20.04.2011 r.

RPO.6140.6.2011.KR

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011 (data wpływu do tut. urzędu
21.03.2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że Gmina Barcin na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr
236, póz. 2008 z późń. zm.) oraz art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.) od 2007 r. prowadzi
współpracę z firmq VET-AGRO SERWIS z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980
Trzcianka na podstawie umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu
gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierzqt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierzqt w Jędrzejewie.

Na koniec 2009 roku w w/w schronisku przebywało 16 bezpańskich psów
wyłapanych z terenu gminy Barcin, a na koniec 2010 roku - 17 psów.

Koszty związane w wykonywaniem przez Gminę Barcin obowiązku opieki nad
bezdomni zwierzętami kształtowały się następująco:

- w 2009 r. - 42.858,03 zł,
-w 2010 r.-43.300,56 zł.
Na podstawie zapisów zawartych w umowie z firmą VET-AGRO SERWIS Gmina

Barcin reguluje należności na podstawie faktury wystawionej comiesięcznie przez
wykonawcę usługi w oparciu o bieżqcq ewidencję zwierzqt przebywajqcych pod
opieką schroniska.

Zastęp

Otrzymują:
U) Adresat.

2. A/a.



Strona l z l

Od: "Woda, Rolnictwo UG Bartniczka" <woda@ugbartniczka.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 2011 15:54
Temat: Udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie

Bartniczka
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. informuję :

ad 1: Gmina Bartniczka w 2009 i 201 Or nie posiadała stałych umów, lecz udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie i opiekę dla bezdomnych psów Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy,

ad 2: W2009r. zabrano 7 psów . W 201 Or zabrano 10psów z terenu gminy Bartniczka.
ad 3 Koszt w 2009r wyniusł 3.223,50.Płatne po wystawieniu rachunku za poszczególne interwencje

wraz z opieką.
Koszt w 201 Or.5.175,00 płatne jak powyżej.

Pozdrawiam
Czesław Przeracki
tel.564936813
Gmina Bartniczka

901 1_m-



GMINY
w BĄDKGWIE

woj. kujawskopomorskie „ „ 1/1 m im iBądkowo, 24.03.2011 r.
ROR.6052.6.2011

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

Urząd Gminy w Bądkowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. (wpł.

21.03.201 Ir.) informuje jn.;

1. Gmina Bądkowo nie zawierała stałych umów lub zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

2. i 3. Z uwagi na to, że nie wyłapywano bezdomnych zwierząt dane o ich liczbie, jak i

kosztach są zerowe.

Up,

Adam Paliwoda
Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa



B I A Ł E
BŁOTA

Białe Błota 2011-03-28

OS.2.6140.34.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku, Urząd Gminy Białe Błota

informuje, że:

1. Zwierzęta z terenu Gminy Białe Błota w 2009 r. oraz w 2010 r. były wyłapywane

przez Animal Patrol Usługi Weterynaryjne, po wyłapaniu były transportowane

bezpośrednio do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, mieszczącego się na

ul. Grunwaldzkiej 298. Gmina zarówno z firmą Animal Patrol jak i schroniskiem

miała podpisane umowy.

2. W 2009 r. zawieziono do schroniska 34 bezpańskie psy, natomiast w 2010 r.

zawieziono do schroniska 65 bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy Białe

Błota.

3. Koszty jakie Gmina poniosła w 2009 r. na utrzymanie psów w schronisku oraz ich

wyłapanie i transport do schroniska wyniosły 43.928,87 zł natomiast w roku 2010

opiewały na kwotę 74.308,71 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w 2009 r. Urząd Gminy Białe Błota partycypował w

kosztach miesięcznych Schroniska dla zwierząt w wysokości 600,00 zł + 22%VAT,

oraz za przyjęcie psa 330 zł + 22 %VAT, za przyjęcie szczeniaka 165 zł + 22 %VAT.

Koszty związane z weterynarzem w 2009 r.:

• za całodobową dyspozycyjnością i dojazd do miejsca zdarzenia 428,00 brutto/m-c;

• za odłowienie zwierzęcia bezdomnego 150,00 +7 %VAT tj. 160,50 zł brutto za

godzinę akcji;

• koszty przejazdu - według ilości przejechanych kilometrów, zgodnie ze stawką

0,7846 zł za l przejechany kilometr;



Bobrowniki, dnia 01.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. Urząd Gminy Bobrowniki
informuje, że :

- gmina w 2009 r. i w 2010 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt

w 2009 r. i w 20110 r. na ternie gminy nie było problemu z bezdomnymi zwierzętami.



K P

Bobrowo
woj kujawsko-oomorskit

ROŚ.6140.7.201 1 Bobrowo, dn. 4 kwietnia 201 Ir.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącego prośby o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"., udzielam krótkiej odpowiedzi na postawione
pytania:

1. Wszystkie wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu gminy Bobrowo, w 2009r. i 2010r.
były przekazane do schroniska - „Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt" w Brodnicy,
ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica. Gmina Bobrowo w tych latach nie miała
podpisanej umowy na stałe ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

2. W 2009r. i 2010r. wyłapano i utrzymano 31 bezdomnych zwierząt (psów) z terenu
gminy Bobrowo. Psy były przekazane do schroniska w Brodnicy i utrzymane na koszt
Urzędu Gminy Bobrowo.

3. Łączny koszt utrzymana bezdomnych zwierząt w 2009r. wyniósł 6 195,70zł ,
natomiast w 2010r. wyniósł - 7 847,60zł. Łącznie w latach 2009 -2010 wydano
14 043,30zł. Powyższa kwota zawiera: utrzymanie, dowóz, opiekę lekarza
weterynarii, szczepienia przeciw wściekliźnie oraz opłatę stałą w wysokości 95zł.
Forma płatności jaką wystosowano za opiekę było dokonanie jednorazowych wpłat za
umieszczenie w schronisku, przez wystawienie rachunku przez schronisko.

Otrzymują:
i-

mgr inż. P$ffeł Klonomk;
S.P. K. Zielaskiewicz
Tel. (056) 4951824 w. 39
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Brodnica, dnia 30.03.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37a

O4-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. udzielenie informacji publicznej w

zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,

uprzejmie informuję, iż:

- w latach 2009 - 2010 zadanie dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt i

zapewnianie im opieki realizowało Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

z siedzibą w Brodnicy przy ul. Ustronie 20,

- w 2009r. do schroniska trafiło 171 psów i 96 kotów a w 201 Or - 162

psy i 105 kotów.

- koszt realizacji zadania w 2009r. - 149.993,49 zł a w 2010r.

150.005,84 zł. - forma dotacji udzielonej przez gminę Towarzystwu

Ochrony Praw Zwierząt.

/



Witam
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011r (wpływ do Urzędu 21.03.2011r.) dotyczącego wykonywania
przez Gminę Brodnica zadania - opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy
Brodnica (gmina wiejska) informuje co następuje:
Ad.1
Urząd Gminy Brodnica zarówno w latach 2009 i 2010 oraz ubiegłych latach wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami - psami i kotami zlecał doraźnie ( w razie potrzeby) Brodnickiemu Schronisku dla
Zwierząt "Reksio", które siedzibę ma w Brodnicy przy ul. Ustronie 20B. Schronisko zapewniało wyłapywanie,
dowóz, opiekę weterynaryjną i wyżywienie.
Brodnickie Schronisko zajmuje powierzchnię 0,77 ha. Posiada zadaszenie wybiegów, wiatrołapy przed
budynkami, kociarnię, kuchnię do gotowania posiłków, szpitalik, wybiegi dla psów oraz samochód
przystosowany do przewozu zwierząt.
Do schroniska zgłaszane były zarówno zwierzęta bezdomne, wałęsające się po miejscowościach gminnych
oraz ranne w wypadkach drogowych na terenie gminy Brodnica. Psy ranne w wypadkach samochodowych,
po zbadaniu przez weterynarza i nie mające szans na przeżycie ze względu na obrażenia poddawane były
usypianiu.
Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta padłe bezdomne gospodarsie, zarówno w 2009r. jak i 201 Or. Gmina
Brodnica miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Hetman z siedzibą we
Florianowie 24, 99-311 Beldno.
Ad.2
Zwierzęta, zlecane do wyłapywania i opieki do schroniska na koszt Gminy:
Schronisko:
2009r. - 25 szt
2010r.-27szt.

Ad.3
Schronisko "Reksio" po każdorazowym zgłoszeniu wystawiało Faktury za wykonane usługi. Bilans kosztów
przedstawia się następująco:
2009r. - 10.438,90 zł
201 Or. -11.261,20 zł
PPH Hetman - usługi bezpłatne, w ramach podpisanej umowy na odbiór i utylizację bezdomnych padłych
zwierząt z terenu Gminy Brodnica.
2009r. -10 szt
201 Or.-8 szt

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: ochrsrodowiska@brodnica.ug.gov.pl lub. Tel. 564941630
Pozdrawiam
Edyta Zabłotna
Urząd Gminy Brodnica
województwo kujawsko-pomorskie
PS. Pismo adresowane było na Urząd Gminy Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, pod tym
adresem mieści się Urząd Miasta Brodnica, natomiast Urząd Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A,
87-300 Brodnica, jeśli Państwo oczekuj ą odpowiedzi od miasta Brodnica, to proszę o zwrócenie się
do miasta.



Brześć Kujawski, dnia 22.04.2011 r.

URZĄD MIEJSKI
Pl. Wł. Łokietka 1

87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
BI.7040-40/2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wykonywania zadań w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuję:

ad. l. Gmina nie miała w 2009 r. i w 2010 r. podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, udzielano w tym zakresie zleceń doraźnych.

ad.2. W latach 2009-2010 r. utrzymywanych było na koszt gminy 5 psów.

ad. 3. Koszt realizacji zadań wymienionych w pkt. l i 2-2 '

. BURMISTRZA
Brześcia Kulratyskiego

\
't Leszek Ołdyński

GMINY



Strona l z l

Od: "Maciej Kaniewski" <kaniewski@brzozie.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 2011 09:50
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Witam.
Przesyłam dane dotyczące "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z terenu Gminy
Brzozie , woj.kujawsko-pomorskie
1. Doraźne zlecenia Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica
2.rok 2009-4 psy, rok 2010-7psów
S.rok 2009-2430,00 zł., rok 2010-4148,60 zł., formą płatności za opiekę jest jednorazowa opłata za
umieszczenie w schronisku.
Pozdrawiam
Maciej Kaniewski - Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5973
(20110322)

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

901 l-m.99



URZĄD GMim
86-122 Bukowtec

ul. Dr R. Ceynowy 14
pow. świecki

' kujawsko-pomorskie

RRiB.6140.1.2011.RS Bukowiec, dnia 04.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo jakie wpłynęło do Urzędu Gminy w Bukowcu
w dniu 21.03.2011 r. przedstawiamy poniżej odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

1. W 2009 r. oraz 2010 r. Gmina Bukowiec miała podpisaną umowę na wyłapywanie
i utrzymywanie bezdomnych zwierząt ze Spółką Komunalną „Błysk" Sp. z o.o.,
ul. Wyzwolenia l, 86-120 Pruszcz.

2. W 2009 r. wyłapano i utrzymywano 4 psy, a w 2010 r. wyłapano 3 psy
a utrzymywano l psa.

3. Płatność za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt, a koszt zadania
(wyłapywanie, opieka nad bezdomnymi psami) w 2009 r. wyniósł 7 834.35 zł
natomiast w 2010 r. wyniósł 5 371.00 zł.
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*.*.j - r>* v:. ,; u- Bytoń, dnia 04 kwietnia 2011 roku

GNRiKS.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argo'
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku dotyczący sposobu
i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuję, że:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina nie miała stałej umowy ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W/w latach nie było zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy.

3. W/w latach Gmina nie ponosiła żadnych kosztów realizacji opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.



K?
URZĄD GMINY

89-511 C E K C Y N
ul Szkolna 2 Cekcyn, dnia 24.03.2011 r.

tel 523347550 fax 52 3347580
e-mail-.gmina@c8kcyn.pl

DGiOŚ.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd

Gminy Cekcyn przesyła stosowne informacje:

1. Gmina Cekcyn nie miała w roku 2009 r. i 2010 r. podpisanych stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Wykonanie tych

obowiązków zostało zlecone Chojnickiemu Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt,

ul. Igielska 24, 89-620 Chojnice.

2. Na koszt gminy w 2009 r. wyłapane i utrzymywane były 3 zwierzęta z miejscowości:

Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Błądzim, a w 2010 r. wyłapane i utrzymywane były

również 3 zwierzęta z miejscowości: Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Iwiec.

3. Koszt realizacji zadania w wyniósł w 2009 r.- 5.756,00 zł, natomiast w 2010 r.- 3.422,00 zł.

-jednorazowa opłata za przyjęcie psa do schroniska - 600,00 zł

-jednorazowa opłata za odłowienie psa - 250,00 zł

- koszt transportu z miejsca zgłoszenia do schroniska - 2,00 zł/km

- dzienne utrzymanie psa - 6,00 zł

- pokrycie kosztów szczepień, sterylizacji i leczenia wg obowiązującego cennika.

W 2011 roku Gmina Cekcyn utrzymuje 2 psy, umieszczone w Chojnickim Stowarzyszeniu

Miłośników Zwierząt.
/ \

up. Wójta
KM/- l- J / 4 1 _

ma Gackowska
:kretarz Gminy



URZĄD MIAS1A Chełmno, dnia 01.04.2011 r.
ul. Dworcowa 1

36-20.0 C H E Ł M N O
woj. Kujawsko-pomorskie

NIP: 875-10-03-167
REGON: 000523442

GM-OŚ.6140.4.2011.BSz

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku dot. udzielenia informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" Urząd Miasta Chełmna, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

informuje że:

1. Gmina miasta Chełmna podpisała w 2009 i do 14 lutego 2010 roku umowę na

przyjmowanie zwierząt do Miejskiego Schroniska dla zwierząt w Toruniu z Tadeuszem

Wiśniewskim zam. w Papowie Toruńskim ul.Leśna!3, prowadzącym Zakład Usług

Różnych. Od 15 lutego do 31 grudnia 2010 roku gmina zawarła umowę na przyjmowanie

zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu z Panią Agnieszka Wiśniewską

zamieszkałą w Papowie Toruńskim ul. Leśna 13, prowadzącą firmę FUH „Perro"

2. Wyłapano z terenu Gminy Miasta Chełmno oraz umieszczono w schronisku:

w 2009 roku 57 psów, 6 oddano do adopcji,

w 2010 roku 63 psy, 2 oddano do adopcji,

3. Koszt realizacji w/w zadania w 2009 roku wyniósł 45 645, 08 zł brutto,

w 2010 roku wyniósł 47 701,88 zł brutto

Płacono każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku, oraz opłatę roczną.

Z poważaniem

KIEROWNJ* WYDZIAŁU
/6oi
lOc

Zygmunt Szuster



{<• p
URZĄD GMINY CHEŁMNO Chełmno, dnia 1.04.2011 r.

ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

NiP:875-15-Q6-514; Regon;000531447

RBG-VIII.6140.1.2011.KZ

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 1.04.2011 r. Urząd Gminy Chełmno informuje:
1. Gmina Chełmno w latach 2009 i 2010 miała podpisane roczne umowy na wyłapywanie psów i

zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym DANIEL Zielaskowski
Artur, ul. Nad Torem l, 86 - 300 Grudziądz.

2. Wyłapano i utrzymywano w 2009 roku 5 psów, a w 2010 roku 6 psów.
3. Koszt zadania w 2010 r.: 4.146,71 zł.

2 up. W <*>£J T A
K I E R fHf/N l K

Referatu P. ;ni* yUBudownictwa,
Gospodarki GruntamiMnfrastruktury

mqr inż. Krzysztof Zawadzińsfei



U R Z Ą D M TA
CHEŁ

Chełmża, dnia 24.03.201 1 r.
87-140 CHEŁMŻA

tel 6V

GKM.6140.3.2011

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

dot. udzielenia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 201 1 r. (wpływ do tutejszego Urzędu

w dniu 21 marca 20 1 1 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywana

informuję, co następuje:

1. W 2009r. i 2010r. Gmina Miasto Chełmża miała zawarte umowy na wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Miejskim dla Zwierząt

w Toruniu. Ponadto zwierzęta były również wyłapywane przez strażników Straży

Miejskiej Chełmży a następnie były przekazywane do w/w schroniska.

2. W latach 2009 - 2010 na terenie miasta Chełmży zostały wyłapane 63 sztuki bezpańskich

psów, które zostały przetransportowane do w/w schroniska tj.

- w 2009r. - 32 sztuki,

-w2010r.-31 sztuk,

3. W latach 2009 - 2010 gmina wydatkowała łącznie na wyłapywanie i przetrzymywanie

psów w schronisku 60.829,20 zł brutto z VAT tj.:

- w 2009r. wydatkowano 30.548,80 zł - z przedmiotowej kwoty 21.960,00 zł

to jednorazowa opłata roczna, natomiast 8.588,80 zł to opłata za przyjęcie psów

do schroniska.

- w 2010r. wydatkowano 30.280,40 zł - z przedmiotowej kwoty 21.960,00 zł

to jednorazowa opłata roczna, natomiast 8.320,40 zł to opłata za przyjęcie psów

do schroniska.

Z up. BURMISTRZA\YW^
' ZdzisłmvWasik
NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Miejskiej
URZĘDU MIAPT-.



Argos/BOZ

Strona l z l

t<F

Od: "Karolina Majewska" <karolinamajewska@gminachelmza.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 13:03
Temat: informacja publiczna Gmina Chełmża

W dopowiedzi na Wasze pismo Urząd Gminy Chełmża informuję, że w
latach 2009,2010 mieliśmy podpisaną umowę z Zakładem Usług Różnych Tadeusz
Wiśniewski ul.Leśna 13, 87-148 Papowo Toruńskie na przyjmowanie bezdomnych
zwierząt do schroniska.

W roku 2009 do schroniska dostarczono 23 psy ogólny koszt utrzymania
31.007,28 zł w tym opłata roczna w kwocie 21.960,00 plus 268,40 za każdą
sztukę

W roku 2010 do schroniska dostarczono 29 psów ogólny koszt utrzymania
34.485,51 zł w tym opłata roczna 19.215,00 plus 268,40 za każdą sztukę

9011.04.07



l/f
URZĄD MIASTA I GMIN t̂

C H O D E C Z
woj. kujawsko- pomorsWe
87-800 Chodecz, ul. Kaliska 2

tel./fax 054/284-80-70

GKiFE.6140-01/2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 201 1 r., data wpływu 22.03.201 Ir.
informujemy, iż Miasto i Gmina Chodecz nie ma podpisanych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Pojawiające się pojedyncze bezdomne psy dotychczas znajdowały
schronienie u mieszkańców gminy. Władze gminy pragnąc zapewnić pojawiającym się
bezdomnym zwierzętom odpowiednie warunki, zgodnie ze swoimi obowiązkami
wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt, wystąpiły w roku 2010 z zapytaniem o
możliwość nawiązania doraźnej jak i stałej współpracy do siedmiu schronisk dla bezdomnych
zwierząt . Schroniska do których wysłano zapytanie to:

1. Miejskie Schronisko dla Zwierząt ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu
2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Staromiejska w Łęczycy
3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Kotliska 13 Kutno
4. Schronisko dla Zwierząt ul. Toruńska 165 Inowrocław
5. Schronisko dla Zwierząt ul Przemysłowa 16 Włocławek
6. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 1 Płock
7. Fundacja Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt ul. Urocza 9 Zgierz.

Niestety żadne z wyżej wymienionych schronisk nie wyraziło zgody na podjecie współpracy
w zakresie przyjęcia i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Chodecz. Do
czasu aż znajdzie się schronisko gotowe na współpracę problem pozostaje nierozwiązany,
bowiem Gmina Chodecz nie posiada środków na uruchomienie własnego schroniska.

mgr Kazimierz Sawiński



sko - po
Chrostkowo dnia 20.04.2011 r.

Nr.UG.614.05.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011
roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,
Urząd Gminy w Chrostkowie na przedstawione pytania odpowiada
negatywnie, ponieważ w roku 200912010 na terenie tutejszej gminy nie
zauważono bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie zachodziła
potrzeba zawierania ze schroniskiem umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Zatem odpowiedź jak wyżej.

Z wyrazami szacunku

Dariusz
SEKR

kwski
GMINY



WÓJT GMINY
Ciechocin

woj. kujawsko-pomorskie
Ciechocin, dn. 28.03.2011 r.

OŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. (pismo wpływ 21.03.2011 r.)

w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Ciechocin uprzejmie informuję, iż nie posiadamy

stosownych ustaleń i uchwał dotyczących tego tematu.

W związku z powyższym nie mamy zawartych stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz nie ponieśliśmy w 2009 oraz 2010 roku żadnych kosztów z tym

związanych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Ciechocinek dnia 31 marca 20 1 1 rok
Ur/ąd Mie jsk i

ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

( 14)

GTiOS.6140.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku, które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 21 marca 2011 roku niniejszym przedkładam informacje dotyczące:

pkt.l- w 2009 roku gmina miała popisaną umowę stałą ze Schroniskiem dla
Zwierząt w Toruniu obowiązującą od l stycznia do 31 grudnia , natomiast w roku
2010 udzielano doraźnych zleceń Schronisku dla Zwierząt w Toruniu do dnia
31.08.2010r , a z dniem 01.09.2010r podpisano stałą umowę obowiązującą do
31.12.2010r.

pkt.2 - w roku 2009 przyjęto do schroniska - 9 psów , które utrzymywane
były na koszt gminy, natomiast w roku 2010 roku - przyjęto do schroniska 7 psów
utrzymywane na koszt gminy

pkt.3 - w roku 2009 realizacja całego zadania przy jednorazowym
umieszczeniu w schronisku + umowa - 20 751,20 zł.

- w roku 2010 realizacja całego zadania przy jednorazowym
umieszczeniu w schronisku + umowa - 7540,00 zł.

innistrza

mdowski



K p
URZĄD G M I N Y CZERNIKOWO

87-64d Ocrnikowo
po\\ toruński

woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-56/678 23 88, 0-54/ 287 50 01

OSR.6140.1.2011

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

W związku z pismem z dnia 14 marca 2011 roku dotyczącym udzielenia informacji

publicznej informuję, iż w roku 2009 gmina Czernikowo nie miała podpisanej stałej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Natomiast w roku 2010 taka umowa została zawarta

z Panią Agnieszką Wiśniewską prowadzącą FUH „Perro". W ramach przedmiotowej umowy

zlecono wykonanie prac polegających na przyjmowaniu zwierząt z Gminy Czernikowo do

Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3. Wartość tych prac

wyceniono w następujący sposób:

- opłata stała w wysokości 15.555 zł brutto,

268,40 zł brutto za każde zwierzę dostarczone do schroniska,

- w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko 1,10 zł netto za każdy

km oraz 20 zł netto za godzinę pracy pracownika.

W 2010 roku wyłapano 13 psów i 3 szczeniaki, które trafiły do w/w schroniska. Koszt

powyższych prac, oprócz opłaty stałej, wyniósł 5.593,57 zł brutto.

z up. Wójtowiiny C/ernikpWo

30&^^i/-~'
Dariusz Zagmbski

z-ca Wójta



K r
GMINY

88-306 Dąbrowa, ul Kasztanowa 16
powiat tnogileriski

woj. kujawskcT-pomorskie Dąbrowa, dnia 28 marca 2011 roku
ł§l.3lSSI1S f*

UG/RK/7141-27/11

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku informuję:

l.Zlecenia z PGKiM Sp.z o.o Inowrocław-raz, odławianie we własnym

zakresie

2. 2009 rok - 2 psy, 2010 rok 4- psy

3. koszt całego zadania w 2009 roku wyniósł-700,00 zł, a w 2010 roku

wyniósł-1.750,00 zł, utrzymanie we własnym zakresie.

DĄBROWA

Sprawę prowadzi:

Dariusz Świder

Kierownik ref. Komunalnego

Tel 52 315 32 16 wew. 30



URZĄD GMINY
86-070 Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21
pow. Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
REGON 000534262 NIP 554 18 62 810
tel. (052)614000 1SKM613&KB ta 3816 290 Dąbrowa Chełmińska, 11.04.2011 r.

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

Dot: informacji publicznej nt: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

- Gmina Dąbrowa Chełmińska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.201 1 r. odpowiadamy:

- Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej posiada zawartą umowę z Gabinetem

Weterynaryjnym Marek Wójcik ul. Weterynaryjna 2 w Dąbrowie Chełmińskiej na

przejmowanie wałęsających się i powypadkowych zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom

znajdującym się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Umowa Nr 6/2006/OŚ z dnia

21.06.2006 r. zawarta na okres 10 lat tj. do 20 czerwca 2016 r.,

- w 2009 roku obłapano, poddano leczeniu/szczepieniu i oddano do adopcji 3 zwierzęta (3 psy),

w 2010 roku obłapano, poddano leczeniu/szczepieniu i oddano do adopcji 10 zwierząt (4

koty, 6 psów).

Liczba zwierząt powypadkowych na drogach gminnych/powiatowych/wojewódzkich

poddanych eutanazji: 2009 - 6 szt, 2010-6 szt.

- koszt realizacji zadania: 2009 r. - 2838,5 zł., 2010 r. 3642,- zł. Płatność jednorazowa po

wykonaniu zlecenia, płatne w kasie Urzędu. Płatność za utylizację odpadów niebezpiecznych

(zwłoki zwierzęce) płatne ryczałtem co miesiąc.

Inspektor
ds. ochrony środowiska i rolnictwa

mgr m. Aleksandra Kirchner-Banach

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
87 w ôŜ S $" D?bowa Łąka 4.04.2011.

fax 056 688 92 58
woj. kujawsko-pomorskie

RG 7082-2/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 roku odnośnie „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy
Dębowa Łąka informuje.
W roku 2009 i 2010 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W roku 2009 były dwa doraźne zlecenia na kwotę 956,40 /4
szczeniaki Wielkie Pułkowo, l dorosły pies Kurkocin/.
Jest to całkowity koszt zadania, jednorazowa forma za umieszczenie
w schronisku.

WÓJT*

lek. u>sł. SlSntśfaJi} Slarowski



URZĄD GMINY Dobrcz,dnia31marca2011r.
DOBRCZ

ul. DlU!!a5()
86-022 Dobre/

woj. kujawsko-pomorskie
000534256

ROG.6122.3.1.2011.AR

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

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 21 marca 2011 r dotyczącym sposobu

postępowania ze zwierzętami bezdomnymi w zakresie wyłapywania i zapewnienia im opieki Wójt

Gminy Dobrcz uprzejmie informuje:

1. Na terenie naszej gminy sporadycznie zdarzają się przypadki porzucania zwierząt

domowych -- oswojonych psów. Zwierzęta te były przywożone przez tymczasowych

opiekunów lub znalazców na teren Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu. Psy okresowo,

na czas stwierdzenia ich bezdomności, były przetrzymywane na terenie Zakładu Usług

Komunalnych w Dobrczu we właściwych warunkach bytowania, z dostępem do

pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałem czy opadami atmosferycznymi, ze

stałym dostępem do światła dziennego, karmy i wody. Ponieważ gmina Dobrcz ma

charakter typowo rolniczy i zwyczajowo w gospodarstwach rolnych utrzymywanych jest

więcej niż jeden pies, do tej pory zwierzęta bezdomne przez prowadzenie sąsiedzkiej akcji

informacyjnej znajdowały nowych stałych opiekunów.

2. Brak takich danych.

3. Brak danych.

WĆUTGMINY

z up. mg^Uszek Daroszewski
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
(T^ adresat
2. a/a

AR
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U R Z Ą D GMINY Dobre, dnia 18.04.2011 rok
DOBRE

88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6
woj. kujawsko-pomorskie

OŚGK. 6140.3.201l.ABS

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 roku dotyczącego udzielenia informacji na

temat sposobu i skutków wykonywania zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

oraz ich wyłapywaniem, Urząd Gminy Dobre informuje, że w latach 2009 i 2010 gmina nie

zawierała umów, zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie zapewniała im również opieki

oraz nie utrzymywała zwierząt na koszt własny. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki

wałęsających się się zwierząt ale w rezultacie wszystkie znały szybko nowych opiekunów.

W

Otrzymują:
' >
l J Adresat

A/a



J/p
WÓJT GMINY

DRAGACZ
woj. kujawsko-pomorskie

RGiFE-II.6233.03.2011 Dragacz, dnia 19.04.201 Ir.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
uLGarncarska 37 A
04-886 Warszawa

INFORMACJA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.201 lr.(data
wpływu 21.03.2011 r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję ,że została zawarta w dniu
02.01.2009r. umowa Nr 4/RGiFE-II/2009 oraz w dniu 04.01.2010r. umowa Nr 4/RGiFE-
11/2010 pomiędzy Urzędem Gminy Dragacz reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja
Lorenca z jednej strony a Panem Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL" z Siedzibą w
Grudziądzu ul. Nad Torem l z drugiej strony dotycząca wyłapywania i opieki w schronisku
nad bezpańskimi zwierzętami.

Liczba wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w 2009 roku wynosiła : 31 psów .

Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 54.019,77 zł (brutto) a forma płatności
za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Liczba wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w 2010 roku wynosiła : 29 psów .

Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł 56.093,16 zł (brutto) a forma płatności
za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

W

Inż.



U R Z Ą D G M I N Y
86-140 Drzycim

ul. Podgórna 10
woj. kujawska - pomorskie

tel (052) 331 70 79

RIRG.6143.03.2011

Drzycim, 2011-04-04

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu:
21.03.2011 r. nr w rej.: 765) o udzielenie informacji publicznej, informuję:

Ad. l wniosku: umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowe „Daniel" z
siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem l.
Ad. 2 wniosku:
2009 r. wyłapano 2 psy, utrzymywano od l do 3 szt. miesięcznie;
2010 r.: wyłapano 5 psów, utrzymywanych od l do 5 szt. miesięcznie
Ad. 3 wniosku:
2009 r.: 11576,58 zł, wg.: bieżącej ewidencji.
2010 r.: 13331,55 zł, wg.: bieżącej ewidencji.

czyński



Urząd Gminy Fabianki
Fabianki 4

87-811 Fabianki
tel. (054) 251-72-10, fax (054) 251-72-29

A/vw.fabianki.pl e-mail: qmina@fabianki.pl bip.fabianki.pl

RRGiZP.1431.1* l̂T" Fabianki, dnia 29 marca 2011 "T

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-889 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. (wpływ: 22 marca 2011 r.) w

sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, co następuje.

Urząd Gminy Fabianki nie podpisywał w latach 2009-2010 umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Wszelkie próby nawiązywania współpracy

z pobliskimi schroniskami dla zwierząt kończyły się niepowodzeniem, z uwagi na brak

wolnych miejsc w schroniskach. Zwierzęta wyłapywano we własnym zakresie, w roku 2009

wyłapano 11, a w 2010 r. - 12 psów. Zostały one przekazane mieszkańcom z terenu naszej

Gminy. W latach 2009-2010 wydano 6000 zł na realizację powyższego zadania (zakup

karmy dla zwierząt, sterylizacja, opieka weterynaryjna).

Jednocześnie informujemy, iż w bieżącym roku udało nam się podpisać umowę

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w miejscowości Kotliska.

Kontakt:
Monika Amenda
tel. (054) 251-72-38
e-mail: srodowisko@fabianki.pl

Z poważaniem

Z uc/Wj) J T A

\Obielecka
Kierownik Referatu Rozwoju Omlny

l Zamówień Publicznych



r
WÓJT GMINY GĄSAWA
88-410 Gąsawa, ul.Żnińska 8

Gąsawa 2011-03-22

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie wykonywania zadania
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania „ uprzejmie informuje :

1. Gmina Gąsawa w latach 2009 i 2010 roku nie zawierała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, natomiast w roku 2010 skorzystała w jednym przypadku
doraźnie z firmy profesjonalnej .

2. W roku 2009 i 2010 Gmina Gąsawa nie przekazywała do schronisk bezdomnych
zwierząt .

3. W roku 2010 koszt wyłapania zwierząt wyniósł 920,29 zł a usługa świadczona była
przez Vet - Agro - Serwis z Czarnkowa , natomiast w roku 2009 Gmina nie
ponosiła żadnych kosztów dla tego typu działań .

z GMINY

LM



(Burmistrz
Jlcfam <Rpsza.fi

ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

tel. (0-52) 354 30 08, fax (0-52) 354 30 37 e-mail: iirzad(ij?ąniewkowo.com.pi. www.gniewkowo.com.pl
FAIR Pi.AY

Gniewkowo,2011-04-20

Znak: RM.6140.1.13.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r /data wpływu do Urzędu
21.03.2011 r/ o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Gniewkowo miała w 2009 i 2010 roku podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i utrzymanie w Schronisku z:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o
w Inowrocławiu ul. Ks.P.Wawrzyniaka 33.

2. W ciągu roku 2009 odłowionych zostało 28 psów, a w roku 2010-25 szt.
3. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem:

A/, wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- 2009 r - 4.938,06 zł /, płatne przelewem na podstawie faktury przedłożonej na

ostatni dzień każdego miesiąca
- 2010 r- 5.278,71 zł, płatne j. w

B/, utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku
- 2009 r - 31.561,40 zł, płatne przelewem, na podstawie faktury przedłożonej na dzień

31.12.2009 r
- 2010 r - 71.992,20 zł płatne j.w

Z poważaniem
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
\VTD



M i AS I A
G o l u b i a - D o b r z y n i a

*7-400 Golub-OoD.zyń;Plac Tysiąclecia 2.
p o w . g o i u b s k o - d o b r z y ń s k i

woj.

Golub-Dobrzyń, 2011-04-05

.
nTZ71a3~54 10 fnv (0-56) 683 "415

K P

BFR. 1431.05.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. dotyczący udzielenia informacji

publicznej uprzejmie informuję, że:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w 2009 i 2010 roku nie zawierała żadnych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne psy wyłapywane są we własnym zakresie.

Umowa na opiekę weterynaryjną zawarta jest z Gabinetem Weterynaryjnym lek. Wet.

Piotrem Lompartem ul. Sokołowska 9A, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Obecnie pod opieką znajduje się 15 psów. Razem w 2009 i 2010 do adopcji trafiło

41 psów.

Koszt utrzymania psów w 2009 r. wyniósł - 16.500,00 a w 2010 r. - 22.400,00 zł.

Z poważaniem

B u r rn j
Oolubia Do

z up. JerM
p.o. Kierownik ^/ydz

Komunalne j , M?

Sporządziła:
Beata Kołodziejska



URZĄD GMINY 60LUB-DOBR2YN
Plac Tysiąclecia 25

87-400 Goiub-Dobrzyń
te!. 056 683 54 OC-03, fax 056 683 5? 76

GGR. 6140.4.2011

Golub - Dobrzyń, 01.04.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011r. o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w
Golubiu - Dobrzyniu informuje, że Gmina nie posiadała w 2009 i 2010 r. umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oraz nie ponosiła kosztów związanych z utrzymaniem

bezpańskich zwierząt.

ima Krupa
Gospodarki Gitinlifni, Rolnictwa

i Ochroni Srbdowiska



K P

GMINA GOSTYCYN

ul Bydgoska 8 tel +48 (052) 336-73-10
89-520 Gostycyn fax +48 (052) 336-73-11
woj. kujamko-pomorskie www.gostycyn.pl

Gostycyn, 30.03.201 Ir.
OŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu
21.03.2011 r., Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż w roku 2009 i 2010 nie zostały zawarte
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.

W związku z powyższym nie było również kosztów związanych z płatnością za te usługi.
Nadmieniam, iż problem bezdomnych zwierząt (a w zasadzie wyłącznie psów) w tak

niewielkiej gminie, którą jest Gmina Gostycyn, ogranicza się do prozaicznych przypadków rzędu 3-4
zgłoszenia rocznie z czego każdy przypadek rozwiązywany jest niemal natychmiastowo,
gdyż „wałęsające" się psy w przeważającej mierze należą do okolicznych rolników, którzy z uwagi na
formę prowadzonej działalności gospodarczej, tiie zawsze zwracają uwagę, aby te nie wychodziły
poza obręb własnych gospodarstw.

WG,

mgr m

;MINV

Otrzymują:
O^ Adresat

Sprawę prowadzi
Podinspektor gminny
Paweł Patoleta
tel. /052/ 336 73 16



U R Z Ą D G M I N Y
87-320 Górznc

woj. kujawsko-pomorskifc
NIP 874-12-87-(W

Górzno, dnia 7.04.2011 r.

Ldz. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04 - 886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informuję:

1. W latach 2009 i 2010 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad

nimi odbywała się na zasadzie zgłoszenia faktu wałęsających się zwierząt do

schroniska w Brodnicy.

2. W roku 2009 zgłoszone były 4 psy a w roku 2010 6 psów.

3. Koszt jednorazowego umieszczenia bezdomnych psów w schronisku w 2009 r.

wyniósł 770 zł a w roku 2010 była to kwota 1780 zł.

Z wyrazami szacunku

POD1N
turystyki, kich



U R Z Ą D M I E J S K I
w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

GK-II.6140.8.2011

Grudziądz, dnia 2011-04-12

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

w Grudziądzu, udziela odpowiedzi do pisma z dnia 14.03.2011 r. odnośnie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Ad. 1.

Gmina - miasto Grudziądz, posiadała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki w 2009 oraz 2010 roku z Panem Arturem Zielaskowskim

właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Daniel" z siedzibą przy ul. Nad

Torem l w Grudziądzu.

Ad. 2

Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r.:

a) psy: liczba psów przyjętych od 01.01.2009 do 31.12.2009 to 362, stan na dzień

31.12.2009 r. to 128 psów;

b) koty: liczba kotów przyjętych od 01.01.2009 do 31.12.2009 to 52, stan na dzień

31.12.2009 r. to l kot;

Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy w 2010 r.:

c) psy: liczba psów przyjętych od 01.01.2010 do 31.12.2010 to 384, stan na dzień

31.12.2010 r. to 137 psów;

d) koty: liczba kotów przyjętych od 01.01.2010 do 31.12.2010 to 70, stan na dzień

31.12.2010 r. to 10 kotów;



Ad. 3.

Płatność za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł:

a) w 2009 roku - 534.589,95 zł brutto,

b) w 2010 roku-594.684,02 zł brutto.

N A C Z
i; Gospi
)chrony

Maja B

»Vydziati; Gosi
Ochrony

Otrzymują;

1. adresat

2. a/a



KP
URZĄD G M I N Y

GRUDZIĄDZ
ul. Wybickiego 38

•W-300 G R U D Z I Ą D Z
OŚR.6052.5.2011 Grudziądz. 29.03.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt"Argos"

Ul Garncarska 37A

04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 Urząd Gminy Grudziądz

informuje :

1. stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki

w roku 2009 i 2010 Gmina podpisała ze schroniskiem dla zwierząt w Węgrowie

gmina Grudziądz

2.liczba zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2009

to 93 szt., w 2010 roku -43 szt.

3 Wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy w 2009r i 2010 roku jest należność

roczna podatku za grunty i budynki przeznaczone pod działalność „Ośrodka

Opieki nad Zwierzętami /podatek od nieruchomości/.

Z lip. WUtó J T

mgr inz. Ddmta Dulsko
Sekretarr O



Urząd Gminy Grata
86-330 MEŁNO
'ET 056 468 31 88

NIP 876-19-10-642
Regon 000534291

Znak:OR6140.1.2011HU Gruta, dnia 10.05.201 Ir

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul Garncarska 37A

04-886 Warszawa

dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie za rok 2009 i
2010.

Gmina ma podpisaną stałą umowę z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" Artur Zielaskowski
86-300 Grudziądz ul. Nad Torem 1.
W roku 2009 umieściliśmy 5 psów, które zostały zaszczepione przeciw
wściekliźnie, nosówce, dokonano oznakowania,
w roku 2010 umieściliśmy 4 psy, które zostały zaszczepione przeciw
wściekliźnie , nosówce, dokonano oznakowania. W tym 2 psy znalazły
nowego właściciela. Zwierzęta miały całodobową opiekę weterynaryjną.
Koszt realizacji tego zadania - 2009 rok 5 322,30

-2010 rok 7929,39

K I E R O W N I K
Rozwoju Wsl

rodowisk a
____
Szczepanek



|< f

id. F.D. Roosevelta 36
bo-1 GO inowrociaw Inowrocław, 23 marca 2011 r.

WGK-I.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

Inowrocławia informuje, iż Miasto Inowrocław posiada zawarte na czas nieokreślony

powierzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Inowrocławiu w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom oraz ich wyłapywania, a w szczególności prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Z terenu Miasta w 2009 r. wyłapano 110 sztuk zwierząt i zapewniono opiekę łącznie

551 zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 390.594,45 zł brutto.

Natomiast w 2010 r. wyłapano 148 sztuk zwierząt i zapewniono opiekę łącznie 588

zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 423.479,69 zł brutto.

Rozliczenie powierzonych zadań odbywa się comiesięcznie wg stanu zwierząt (psy,

koty, ptactwo) zaewidencjonowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Otrzymują:

l(T) adresat

2. a/a

JR



W Ó J T
G M I N Y I N O W R O C Ł A W Inowrocław, dmą 2011-06-01
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

OŚiP.6140.11.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 201 Ir. znak KP48 w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej sposobów i skutków realizacji zadania publicznego „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej podaję informacje na zadane przez
Państwa pytania:

1. Gmina Inowrocław w latach 2009 i 2010 miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
prowadzącej Schronisko dla Zwierząt.

2. Ilość zwierząt (tylko psy) w schronisku w 2009r. - 20szt.; w 201 Or. - 30szt.
3. Koszt realizacji zadania w roku:
- 2009 - 34.958,38 zł
-2010-72.877,44 zł
Rozliczenie było zgodne z zawartymi umowami tj. jednorazowa opłata za utrzymanie
zwierząt w schronisku na podstawie faktur wystawionych na dzień 31.12.2009r.
i 31.12.201 Or. oraz miesięczna opłata za wyłapywanie na podstawie faktur wystawianych
na ostatni dzień każdego m-ca.

/~i
Ó J T A

rólewski

PCA WÓJTA

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

A.Kremska/A.Hulisz



URZĄD GMINY ! MIASTA Izbica Kujawska, dnia 23.03.201 Ir.
w Iztetoy Kujawskiej

87-865
pow. włocławski

RŚE.6143.6.2011

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

Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w nawiązaniu do wniosku z dnia

14 marca 2011 roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",

uprzejmie informuję, że w roku 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałej umowy oraz

nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W związku z powyższym nie poniosła kosztów na realizację w/w zadania.

Z u p . B U R M i S T R Z A
Gminy i Miasta

/^Mirosław Małusiak
Sekretarz Gwnyi Miasta



Urząd Miasta i Gminy
ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pom.
tel. 056 69 76 837

Jabłonowo Pomorskie, dnia: 29.03.2011 roku

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 roku
uprzejmie informuję, że:
1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w roku 2009 oraz 2010 udzielała

zleceń na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
Brodnickiemu Schronisku dla Zwierząt „Reksio" ul. Ustronie 20B, 87-300
Brodnica.

2. Zwierzęta wyłapane:
- psy 13 sztuk w roku 2009,
- psy 13 sztuk w roku 2010;

3. Koszt realizacji całego zadania:
- 4811,40 złotych w roku 2009,
. 7404,70 złotych w roku 2010;

Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem:

Z up.

Burmistrz--

Otrzymują:
l . Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla_Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa."~ ~
a/a.~



URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIfc K P
88-160 J A N I K O W O

pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie Janikowo, 23 marzec.201 Ir.

N/znak: 7621-16/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 201 Ir. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt przekazujemy następujące informacje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2009r. i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Odpowiedź:
W roku 2009 i 2010 gmina reprezentowana przez Andrzeja Brzezińskiego- Burmistrza Gminy i
Miasta Janikowo zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, reprezentowanym przez Krzysztofa
Kuźmieńskiego- Prezesa Zarządu- Dyrektora, w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
utrzymania w Schronisku dla Zwierząt, a także udzielała indywidualnych zleceń na odłowienie
pojedynczych bezpańskich zwierząt i ich transport do schroniska w Inowrocławiu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie, ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010r.?

Odpowiedź:
W 2009r. odłowiono na terenie Miasta i Gminy Janikowo i utrzymywano w Schronisku dla
Zwierząt w Inowrocławiu 18 szt. bezdomnych psów, a w 201 Or. - 12 szt. bezdomnych psów.

3. Jaki był w 2009r. i jaki był w 2010r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Odpowiedź:
W 2009r. koszty prac związanych z wyłapywaniem, transportem oraz usługami weterynaryjnymi na
terenie gminy Janikowo wyniosły 2.650,65 zł, a w 2010r. -1.673,54 zł.
Natomiast koszt utrzymywania bezdomnych zwierząt w Schronisku wyniósł 30.695,20zł w
2009r. i 30.548,80 zł w 201 Or. Forma płatności była ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką przez cały rok.

tel. 5235 14419



Janowiec Wlkp. dnia 23.03.2011 r.

8UBMISTRZ JANOWCAWLKP
ul.Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wlkp

SM. 6140. 2. 2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 14 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" odpowiadam na zawarte w nich pytania:
ad. 1 - umowa z podmiotem wyłapującym: Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztofa

Woźniaka Bielawy 38 oraz porozumienie na powierzenie Miastu Gniezno realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom w 2009 i w 2010 roku.

ad. 2- w2009r. wyłapano i utrzymywano w schronisku 13 psów, natomiast w 201 Or.
21 psów z czego 9 utrzymywano w schronisku, a 12 przekazano właścicielom,

ad. 3- w 2009r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 14.550,00zł, forma płatności:
ryczałtowa, a w 201 Or. 8.350,00zł, forma płatności: od dostarczonej sztuki.

Z poważaniem:

aciej Sobczak



KP
WÓJT GMINY

Jeziora Wielkie
woj. kujawskopomorskie Jeziora Wielkie 2011 -04-04

RGK 6140.2.2011

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

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Jeziora Wielkie nie posiadała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt

2. W 2009 r. wyłapano 4 sztuki psów, a w 2010 r. wyłapano 3 sztuki psów które przekazano
nowym nabywcą w ilości 5 sztuk Pozostałe pozostały na utrzymaniu gminy.

3. Koszty związane z realizacją zadań w 2009r. wyniosły 1338,78 złotych, a w 2010r. -2782,91
złotych.

WÓJT GM



W<ytGmteyje*ewo Jeżew0' dnia 30.03.2011 r.
ul. Świecfca12, 8S-131 JEŻEWC

UG.1431. 12011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję:

ad.l)
- w 2009 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki,
- w 2010 roku gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie

oraz opiekę nad bezpańskimi psami ze swojego terenu z Przedsiębiorstwem
Handlowo - Usługowym „Daniel" z siedzibą w Grudziądzu na ul. Nad Torem l,

ad.2)
- w 2009 roku nie było na terenie gminy zwierząt wyłapanych

i utrzymywanych na koszt gminy,
- w 2010 roku na terenie gminy wyłapano doraźnie l bezdomnego,

zagrażającego bezpieczeństwu ludzi psa i utrzymywano go w schronisku
na koszt gminy do chwili adopcji,

- w 2010 r. przekazano również l psa (starego, chorego, pozostawionego
i przywiązanego do drzewa przy drodze) do schroniska i utrzymywano go tam
na koszt gminy do chwili naturalnego padnięcia.

ad.3)
- w 2009 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację całego

zadania,
- w 2010 r. gmina wydatkowała na to zadanie 1350,54 zł.

Z poważaniem
W Ó «J 1



U RZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Krajeńskim

Pl. Odrodzenia 3

8<M30 Kamień K^ 2̂ Kamień Krajeński, 12.04.2011
tel-^.M54i?.'lT.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, że:

1. Gmina Kamień Krajeński w 2009 i 2010 r. roku udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Chojnickiemu Stowarzyszeniu

Miłośników Zwierząt, Schronisko dla Zwierząt „Przytulisko" z siedzibą w

Chojnicach, ul. Igielska 24.

2. W ciągu 2009 i 2010 r. roku wyłapano na terenie gminy 4 psy. Zwierzęta te były

utrzymywane w schronisku na koszt gminy, bądź przekazane osobom wyrażającym

chęć opieki nad nimi.

3. Gmina poniosła łączny koszt za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych

zwierząt w wysokości 4.380zł - 2009 r., 3.918zł - 2010 r. Płatność następowała

przelewem jednorazowo za umieszczenie w schronisku i na podstawie bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Urząd Miejski w K.cyni
89-240 K C Y N I A

ul R\>nak 23 Kcynia, dnia 29 marca 2011 r.
Nasz znak : RR. 6140.1.12.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r.(data wpływu 21 marca 2011 r.)
informuję, że w 2009r. i 2010r. Gmina Kcynia miała podpisaną umowę z Fundacją
na rzecz bezdomnych zwierząt „Radość Psiaka" ul. B.Chrobrego 36,
64-500 Szamotuły. Schwytane zwierzęta umieszczone zostały w schronisku
w/w fundacji. W 2009 r. wyłapano 25 psów, natomiast w 2010r. - 37. Koszt
realizacji całego zadania w 2010r. wyniósł 21.600 zł i był płatny w dwóch równych
ratach zgodnie z zawartymi umowami. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecono
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ
Kr

Od: <rgi@kesowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2011 15:04
Temat: Urząd Gminy Kęsowo
W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na teman sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Kęsowo
informuje:
1. Gmina Kęsowo nie posiadała w 2009 i 2010 r. stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
nie udzielała również doraźnych zleceń (nie było takiej potrzeby)
2. W 2009 i 2010 r. nie wyłapano na terenie gminy żadnego psa, ani kota. W 2009 r. utrzymywany był na
koszt gminy jeden pies.
3. W 2009 r. gmina ponisła koszty w wysokości 276,00 zł utrzymania psa w schronisku (opłaty
miesięczne za styczeń i luty), opłatę za umieszczenie w schronisku uiszczono w 2008 r. W 2010 r. nie
było kosztów związanych z w/w zadaniem.
Pozdrawiam
Michalina Szczypiorska



06-KWI-2011 09:41

Koneck, dn. 06.04.2011 r.

RSO.6141.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt,, Argos"
uL Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Konecku w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

z dnia 14 marca 2011 r. ( data wpływu 21.03.2011 r.) przesyła informację na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

W 2009 r. i 2010 r. Gmina Koneck nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie
poniosła też kosztów z tym związanych.



KP
BURMISTRZ KORONOWA
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowe

tel. 052 3826 400, fax: 052 3826 401,

e-mail: mfo@um.koronowo.pl, www.koronowo.pl

Koronowo, 18.04.2011 r.
RGGiOŚ.6143.5.2010

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuję, że:

adl. Zarówno w roku 2009 jak również w 2010 gmina miała podpisaną umowę na
zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom ze Schroniskiem dla zwierząt w Bydgoszczy

ad.2. W roku 2009 do schroniska trafiły 23 szczenięta i 26 psów dorosłych
w roku 2010 do schroniska trafiły 34 szczenięta i 44 psy dorosłe

ad 3. W roku 2009 koszty utrzymania schroniska kształtowały się następująco:
8 784,00 zł oplata ryczałtowa

15 902,10 zł opłata za przyjęcie psów

W roku 2010 koszty utrzymania schroniska kształtowały się następująco:
14 640,00 zł oplata ryczałtowa

24 558,60 zł opłata za przyjęcie psów

strona: 1 z 1
przygotował: Jerzy Michalski

Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel.: 052 3826 424, e-mail: jerzy.michalski@um.koronowo.pl



Urząd Miasta K owal fc r
87-820 Kowal ul 24, NIP 888 10 29219, 000 530 169

TeL: (154 284 12 55, 054 284 20 23,/kr. 054 284 22 31,
e-mail: lewandowski(a)kowul.eu strona internetowa: www.kowal.eu

Kowal, dnia 22.03.2011 r.

OŚ.7614-4/2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 14 marca 201 l r dot.
Bezdomnych psów informuje że gmina korzysta z doraźnej pomocy istniejących na
terenie miasta dwóch placówek weterynaryjnych. W latach 2009 - 2010 wystąpiły 3
przypadki zgłoszenia problemu bezdomnych zwierząt. Koszt realizacji zadania w 2009r
330zł, w 2009r 140zł

Zup. B U R M I S T R Z A



URZĄD
GMINY KOWAL

ul. Piwna 33, 87-820 Kowal
www.gniinakowal.pl

Kowal 31.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej z dnia 14.03.2011 data
wpływu do tut urzędu 22.03.2011 r. Wójt gminy Kowal udziela odpowiedzi na niżej
wymienione pytania:

L czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?

- gmina Kowal w latach 2009/ 2010 nie podpisała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

2. zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach, kotach )wylapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 r. a jakie 2010 r.

rok 2009
Ogólnie 9 zgłoszeń o błąkających się bezdomnych psach
- 2 przygarnięcia,
- l eutanazja,
- pozostałe 6 przypadków nie udało się wyłapać

rok 2010
- ogólnie 9 zgłoszeń o błąkających się bezpańskich psach
- 6 przygarniać,
- pozostałe 3 przypadki nie udało się wyłapać

3. jaki był koszt w 2009 r. i w 2010 r. realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę (jednorazową za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, opłata na bieżące
ewidencje zwierząt przebywających pod opieką, inną ?

- 2009 - 210 zł za usługi weterynaryjne
- 2010 - 110 zł za usługi weterynaryjne

W roku 2011 gmina Kowal płaci za leczenie i rehabilitacje jednego psa leczonego
w schronisku dla zwierząt we Włocławku.



URZĄD MIEJSKI
Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie, 25.03.2011 r.

Plac Wolności 1

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku (data wpływu 21.03.2011 roku)

dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu realizacji przez Gminę Kowalewo Pomorskie

zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, przekazujemy

następujące dane dotyczące zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania:

1. W roku 2009 oraz w roku 2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta

i gminy Kowalewo Pomorskie zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej l w Kowalewie Pomorskim.

Firma została wyłoniona w drodze przetargu. W zakres umowy wchodziło wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki poprzez prowadzenie przechowalni dla

zwierząt oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej.

2. Z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2009 wyłapano 27 bezdomnych

psów, natomiast w roku 2010-19 bezdomnych psów.

3. Opłata za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2009 wynosiła 5,30 zł netto

za jednego psa dziennie, natomiast w 2010 roku - 5,60 zł netto za jednego psa dziennie.

W roku 2009 Gmina Kowalewo Pomorskie za wyłapywanie oraz zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom, tj. prowadzenie przechowalni i pomoc weterynaryjną poniosła

łączne koszty w wysokości 52.977,09 zł brutto, zaś w roku 2010 - 55.757,56 zł brutto.

P.W.
zup/BU

mgr.
Kierown

fTRZA

Referatu
Gospodarki"™ t,.i i «»*»*»
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Kruszwica, 2011.05.31

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

GRR-KJ03U.2011

W odpowiedzi na pismo KP 66 uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w
Kruszwicy ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Inowrocławiu ul. Ks. Wawrzyniaka 33 na wykonanie usług w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kruszwica oraz utrzymanie ich w tym
schronisku.
W 2009 r. koszt wyłapanych zwierząt wynosił 5.133.76 zł a utrzymanie kosztowało 49.434.40
zł. Z terenu naszej gminy wyłapano 32 psy. Przez cały rok w schronisku przebywało l! psów
tj. 4050 dni. Stawka za ł psa wynosiła 12,22 zł brutto.
W 201C r- koszt wyłapanych zwierząt wynosił 11.182,95 zł a utrzymanie kosztowało
76.652,60 zł. Wyłapano 35 psów, a przez cały rok przebywało 17 psów tj. 6283 dni.
Za l psa stawka wynosiła 12,67 zł brutto.

ds, Roiwi gyjjtoE'

Henr,' l
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^•"fp Książki, dnia 24 marca 201 Ir.
NIP 878-Ti4^ć30

RG.6140.1.1.2011

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącego „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" podaję następujące informacje:
1) w roku 2009 i 2010 gmina Książki niemiała podpisanej stałej umowy lecz doraźnie
zlecała zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
2) w roku 2009 -l psa dostarczono do schroniska opłata 394 zł, w roku 2010-2 psy
dostarczono do schroniska opłata 945,30 zł,
3) gmina ponosiła powyższe koszty na podstawie jednorazowej opłaty za umieszczenie
w schronisku.
Jednocześnie pragnę nadmienić, iż dla bezdomnych psów poszukujemy opiekunów.
W wyniku poszukiwań udało się znaleźć nowy dom dla kilku psów.

Otrzymują:



Strona l z l

Od: "Agnieszka Chmielewska UM Lipno" <srodowisko@umlipno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
DW: ">" <srodowisko@umlipno.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2011 14:40
Temat: udzielenie informacji
W nawiązaniu do Państwa pisma dotyczącego udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonania zadania " opoieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie proszę o uiszczenie opłaty
za udzielenie w/w informacji w wysokości 5zł - za wyszukanie dokumentów. Opłatę należy dokonać na
kontonr21 9542 0008 2001 0006 6253 0001 BS Lipno
Po zaksięgowaniu wpłaty w/w informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną

Agnieszka Chmielewska
inspektor d/s ochrony środowiska Urząd Miejski Lipno

9011-fU-OS



Lniano, dn. 15 kwietnia 2011 r.

URZĄD GMINY
86-141 L n i a n o

woj. kujawsko-pomorskie

GKiOP.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) w odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt w

Warszawie o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Lnianie informuje:

1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki Gmina Lniano

w 2009 i 2010 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnianie im opieki - pomimo prowadzonych rozmów, żadne z okolicznych

schronisk nie wyraziło zgody na podpisanie umowy na zapewnianie opieki

wyłapanym bezdomnym zwierzętom.

2. W roku 2009 i 2010 nie było konieczności wyłapania i przekazania do schroniska

bezdomnych zwierząt.

3. W roku 2009 i 2010 na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie Gmina Lniano nie poniosła wydatków.

miny

otrzymują:
\\2 wnioskodawca

2. a/a -ARG/ARG

1/1



UKZĄD, . Lubanie, dn. 22.03.2011 r.
87-732 L U B A N I E

pow. włocławski

RIGoś. 604.8.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", Wójt Gminy Lubanie

uprzejmie informuj, że gmina nie posiadała w roku 2009 i 2010 umów i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Otrzymujemy niewielką ilość zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt.

Gmina Lubanie w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki,

podejmuje działania polegające na poszukiwaniu nowych właścicieli wśród

miejscowej ludności.

J T

Otrzymują:
® Adresat
2. a/a



ZARZĄD DRÓG,
MIESZKANIOWEJ t KOMUNALNEJ

@T-f 82; t-UBICZ uł.T&FuAska 3© A
NIP- 879 -24-20-522 W/fa* ( 056) 67-82 -

Lubicz dnia 08.04.2011 r.
ZGK.7000.1.34a.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska37A
04-886 WARSZAWA

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
stosownie do pisma z dnia 14.03.2011 r, informuje, że :

- w roku 2009 i 2010 Gmina Lubicz podpisała stałe umowy na
wyłapywanie, kwarantannę i pobyt zwierząt z Miejskim Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 3 w
Toruniu.

- w roku 2009 wyłapano z terenu gminy i umieszczono w
schronisku ogółem 48 zwierząt, zaś w roku 2010 wyłapano i umieszczono
69 zwierząt.

- koszt tych operacji w roku 2009 zamknął się w kwocie 38.697 zł,
zaś w roku 2010 w kwocie 41.748 zł.

- forma płatności ustalona była w zawieranych umowach i polegała
na wniesieniu jednorazowo opłaty ryczałtowej oraz opłat wynikających z
bieżącej ewidencji przyjętych zwierząt.

Z poważaniem

Ań

odarki Mies?kanlow8|
"lalnej

7
vżanr>wfiki
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Urząd Miejski

w Lubieniu Kujawskim
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

ul. Wojska Polekieoo 29
Lubień Kuj. 30.03.2011 r.

INW.6140.1.2010

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dotyczące sposobu i

skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania" informuję, że Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim w roku 2009

i 2010 nie miał podpisanej umowy i nie udzielał doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w/w nie było kosztów związanych z

realizacją tego zadania.

Z up. BUR A



K P
UR.ZĄI> GMINY
89-526 L U B I E W O
woj. kujawsko-pomorekk Lubiewo, dnia 18.04.2011 r.

tel./fc:33 493 10

OŚiR.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania działania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Lubiewo w 2009 r. oraz w 2010 r. nie zlecała oraz nie zawierała stałych

umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ani zapewnianie im opieki,

2. w 2009 r. oraz w 2010 r. na terenie gminy nie zostały wyłapane żadne

zwierzęta, a co za tym idzie Urząd Gminy Lubiewo nie poniósł kosztów

związanych z utrzymywaniem zwierząt.

up.^
mgr Jerzy

TA

V
Otrzymują:

GMINY

Adresat.

2. Aa.



Burmistrz Łabiszyna

ROŚ. 1431.7.2011
Łabiszyn, dnia 23 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 roku dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że Gmina Łabiszyn w 2009 oraz
2010 roku miała umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Konopnickiej 62, 64-
980 Trzcianka, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla
zwierząt.
Poniżej przedstawiono tabelę uwzględniającą informację za okres 2009 - 2010 r.

Lp.
1.
2.

3.

Informacje o:
Ilość wyłapanych zwierząt.
Ilość utrzymywanych zwierząt na
koniec roku.
Koszt realizacji całego zadania.

Rok
2009

11
12

32 392,4 zł

2010
16
15

43 845,27 zł

Płatność za utrzymanie zwierząt w schronisku była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

R Z

MA
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Miasta i Gmin v
86-320 ŁASIN Łasin 2011-03-23

(3)
RLS. 7638.10.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, że:

1. Umowę na wyłapywanie, opiekę nad bezpańskimi psami oraz odbiór
padłych i powypadkowych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Łasin
podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Daniel" z
siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem l (Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Węgrowie).

2. W 2009 przyjęto do schroniska z terenu Miasta i Gminy Łasin 14 psów oraz
l kota, natomiast w 2010 roku przyjęto 13 psów.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł: 14.776,52 złotego,
koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł: 31.1 08, 1 7 złotego,
koszt realizacji zadania składa się oddzielnie na: dobowy koszt utrzymania
zwierzęcia w schronisku, koszt wyłapywania oraz koszt transportu. Płatność
następuje przelewem, po otrzymaniu faktury za dany miesiąc wraz
ewidencją zwierząt przebywających w schronisku i szczegółowym
rozliczeniem..



Urząd Miejski w Mogilnie
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

woj, kujawskopomorskie
tel. 5231 B5698,fax 62 3152693

WDS.6231.2432011 Mogilno.02.06.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS "

ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2011 uprzejmie informuję co następuje :

1. Gmina Mogilno w latach 2009 i 20 1 0 podpisała umowy stałe na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z.o.o .

2. W roku 2009 zostało wyłapanych 30 szt zwierząt a w roku 2010 wyłapano 25 szt zwierząt .

3. Koszty realizacji umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2009 wyniósł
24.456. 85 zł a w roku 2010 wynosił 22.960 .00 zł . Płatność realizowana była w równych
ratach miesięcznych .

Arkadtz GrobelsW

Otrzymują :
l . Adresat .
2. A/a.

OC.



l<
Mroczą, 29.03.2011 r.

Plac 1 Mała 20
89-115 MROCZĄ

woj Kujawsko-Pomorskie

Nasz znak: RK 6140.3.11

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

07-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Urząd Miasta i Gminy w Mroczy w 2009 roku, jak również w 2010 roku miał podpisane
umowy z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" z Białogardu na
przekazywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt. Prowadzono również „punkt zatrzymań
zwierząt", w którym zapewniano opiekę do chwili przekazania zwierząt do schroniska bądź
„adopcji".

2. W roku 2009 wyłapano 18 sztuk bezdomnych zwierząt (psów), z czego do schroniska
przekazano l O sztuk, 3 sztuki oddano właścicielom po ich odnalezieniu.
W roku 2010 wyłapano 29 sztuk bezdomnych zwierząt (psów), z czego do schroniska
przekazano 10 sztuk, 5 sztuk oddano właścicielom po ich odnalezieniu, 9 sztuk przekazano
do „adopcji"

3. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 21.389,49 zł, w tym 10.000 zł jako
jednorazowy koszt za umieszczenie w schronisku. Pozostała kwota to koszt utrzymania
i opieki nad zwierzętami w „punkcie zatrzymań zwierząt".
W 2010 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 23.629,04 zł, w tym 10.000 zł jako
jednorazowy koszt za umieszczenie w schronisku. Pozostała kwota to koszt utrzymania
i opieki nad zwierzętami w „punkcie zatrzymań zwierząt".

Z up. BHBiMISTRZA

'\
Otrzymuj ą: ,-/U5. (s t c/a n -K,

1. Adresat Sekr*MW M'™1* ' Ominy

2. a/a



URZAH MIASTA t GMINY K F
86-100 Nakło n. Notecią

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

tei.052 383 79 70 Nakł0 nac| Notecią 13.04.2011 r.

GKŚ6140.06.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 roku informuję, że Urząd Miasta i

Gminy Nakło w roku 2009 i 2010 miał podpisaną umowę na odbiór i wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy w Nakle, umieszczenie ich w

schronisku i dalsze postępowanie z nimi z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony

„ANIMALS" ul .Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard. W roku 2009 z terenu Gminy

wyłapaliśmy 50 bezdomnych zwierząt a w roku 2010 10 zwierząt i przekazaliśmy je

do schroniska w Białogardzie. Płatność za odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt,

umieszczenie ich w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku i dalsze

postępowanie z nimi wynosiła za jedno zwierzę 900 zł brutto. Po dostarczeniu faktury

przez Wykonawcę usługi następowała płatność w formie przelewu w terminie do 21

dni. Gmina Nakło wydała na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami w 2009 roku

45.200,00 zł a w 2010 roku 20.700,00 zł

Otrzymują:

r\
%. Adresat

mgr InłSMptk Michalak
2. Wydz. GKŚ a/a tb j>ifczeir* wydziału



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Zarządzanie Kryzysowe UM Nieszawa" <zarzadzanie.kryzysowe@nieszawa.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 201 1 08:50
Temat: Informacja
W odpowiedzi na Panstawa wniosek o udzieleniu informacji publicznej z realizacji zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję iż, Gmina Miejska Nieszwa nie prowadziła
przedmiotowych działań z uwagi na brak środków finansowych mogących być przeznaczone na
powyższy cel.

701 1.



Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka

teL: (52) 320-68-68; fax: (52) 320-68-50
www.nowawieswielka.pl e-mail: ug@nowawieswielka.pl

Znak: RGG-IV.6140.5.2011
Nowa Wieś Wielka, 4 maja 2011 r.

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r., (wpływ 21.03.2011 r.), poniżej
przedstawiam informację na temat sposobu i skutków wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów)
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2009 i 2010.

Rok

2009

2010

Umowy
1

Usługa
wyłapywania

Lek. wet. Renata
Nowicka
AŃ IM AL
PATROL, ul.
Wierzbowa 2,
86-061 Brzoza
Lek. wet. Renata
Nowicka
ANIMAL
PATROL, ul.
Wierzbowa 2,
86-061 Brzoza

2
Usługa utrzymywania

i opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp.
z o. o., ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33, 88-
1 00 Inowrocław
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp.
z o. o., ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33, 88-
1 00 Inowrocław

,Ilość psów
utrzymywa

nych na
koszt

gminy

5 (cały rok)
9 (do czasu

adopcji
i in.)

9 (cały rok)

adopcji
i in.)

Forma
płatności za

opiekę w
schronisku

10 zł
netto/dzień

10 zł
netto/dzień

Łączny
koszt usług

zł H i 2)U\ \^\ 1 4,)

31 363,44

72857,16

Przygotowujący informację:
Agata Spychalska
Inspektor ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka
tel. 52 320 68 44
e-mail: os@nowawieswielka.pl

NIP: 953-22-15-757 REGON: 000539644
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie

61 8142 1059 0616 3365 2000 0001
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Urząd Gminy w Nowem
Plac Sw. Rocha 5, 86-170 Nowe
woj. kujawsko - pomorskie
tel. +48523337210
fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl
e-mail: nowe@gminanowe.pl

Nowe, dnia 22 marca 2011 roku

Znak:IKS.1431.2.2011.LC

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 roku (data wpływu 21.03.2011 r.) Urząd
Gminy w Nowem informuje, że w 2009 i 2010 roku Gmina Nowe miała podpisaną stałą umowę na

wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
„ Daniel" Zielaskowski Artur, 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 1.

W 2009 roku z terenu naszej Gminy do schroniska trafiły 2 bezpańskie psy, utrzymanie których
kosztowało 2 541, 35 zł a w 2010 roku za l psa złapanego w 2009 roku, Gmina zapłaciła 2 189,95 zł .
Gmina rozliczała się ze schroniskiem w formie przelewu za wykonaną doraźnie usługę i pobyt i utrzymanie
psa w schronisku za każdy miesiąc.



GMINY W OBROWIE
i uipowa 27,87-126 Obrowo

tel./fax 56 678 60 22
REGON 000534380, NIP 879-19-76-048 Obrowo, dnia 19.05.2011 r.

RG.7225.20.2011.ŁL

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków

wykonania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy w

Obro wie informuje że:

1. W latach 2009-2010 tut. Organ nie miał podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. Wszelkie pracy dot. w/w zadanie gmina starała się na bieżąco

realizować poprzez zlecenia dla weterynarzy z naszego rejonu. Cześć zwierząt trafiła do

dużych gospodarstw rolnych. Pozostała cześć psów i kotów znalazła tymczasowe schronienie

na terenie oczyszczali ścieków będącą własnością gminny do czasu znalezienia im opieki

zastępczej

2. Zbiorcze zestawienie ilości wyłapanych zwierząt w latach 2009-2010 szacuje się na

około 20 szt. rocznie.

3. W 2009 roku szacunkowy koszt całego zadania wyniósł ok. 6 tyś. zł, natomfajst w roku

2010 wyniósł ok. 7,5 tyś. zł.

Klosińska



Urząd Gminy
86-1 5O Osie

ul. Dworcowa 6
tel./fax (052) 33 29 540

1.P 559-18-99-034- REGON 00054710.

ROŚBiGK 6140.3. l l.ML

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14
marca 2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o
ochronie zwierząt informuję:

1. W latach 2009 i 2010 r. (także w poprzednich) Gmina Osie posiadała stałą
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Taką
umowę posiada również na rok 2011.
2a. W roku 2009 na terenie Gminy Osie wyłapano i utrzymywano w schronisku
na koszt gminy 13 psów.
2b. W roku 2010 na terenie Gminy Osie wyłapano i utrzymywano w schronisku
na koszt gminy 11 psów.
2c. Kotów w danym okresie nie wyłapywano i nie utrzymywano.
3 a. W roku 2009 koszt wyłapywania i utrzymywania w schronisku bezdomnych
psów wyniósł 15 108,60 zł.
3b. W roku 2010 koszt wyłapywania i utrzymywania w schronisku bezdomnych
psów wyniósł 35 016,49 zł.
3c. Kotów w danym okresie nie wyłapywano i nie utrzymywano, wobec tego nie
Gmina Osie nie poniosła żadnych kosztów.

Formą płatności za opiekę jest ryczałt zabezpieczający minimalną ilość miejsc w
schronisku oraz opłata miesięczna za każde zwierzę utrzymywane w schronisku,
a także indywidualne koszty związane z wyłapaniem psa.
Na dzień 21.03.2011 r. w schronisku przebywa 5 psów wyłapanych w marcu -
czerwcu 2010 r.

W/OJT

mgr



KP

siek, dn. 28 maj 2011 r.

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

dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

Urząd Gminy w Osieku odpowiadając na pismo w sprawie wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ podaje :

- w latach 2009 i 2010 Gmina posiadała ustną umowę wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy ze Schroniskiem dla zwierząt „Reksio'
w Brodnicy.

Koszty z tytułu wyłapywania psów wyniosły :

- 2009 R - 884,20 ZŁ
- 2010 R - 1579,90 ZŁ

c^7,
\ierz Wolfram
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U R Z Ą D GMINY
Osielsko, dnia 31 marca 2011 r.

OŚ.6140.4.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. ( data wpływu do Urzędu
Gminy Osielsko: 21 marca 2011 r.) przekazuję następujące informacje za 2009
i 2010 rok:
1. Gmina Osielsko w 2009 i 2010 r. miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla

Zwierząt w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.
Transportem psów z gminy Osielsko do schroniska zajmowała się
Straż Gminna Osielsko.

2. Gmina Osielsko pokryła koszty przyjęcia do w/w schroniska w:
- 2009 r.- 14 psów (12 dorosłych i 2 szczeniaki),
- 2010 r.- 14 psów ( 13 dorosłych i l szczeniak).

3. Koszt partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w
Bydgoszczy i przyjęcia bezdomnych psów wyniósł w :

-2009 r.-l 3.188,20 zł,
-2010 r.- 21.941,70 zł.

Opłata była uiszczana po każdym miesiącu na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i obejmowała
partycypację w kosztach utrzymania schroniska oraz opłatę za każdego
bezdomnego psa przyjętego z gminy Osielsko przez schronisko w danym
miesiącu.

Wóft Gminy

pYVj^
Wojdedh Wfrniewski

Otrzymują:
(T) adresat
2. a/a
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Argos/BOZ

Od: "Agnieszka Chełminiak" <achelminiak@pakosc.pl>
Do: "Biuro Ochrony Zwierząt" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 08: 1 9
Temat: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

odp.1
w 2009 i 2010 roku Gmina miała podpisanaumowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Inowrocławiu
zarówno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak i opiekę nad nimi.
odp. 2
2009- odłapane 5 psów, stan zwierząt na koniec roku- 5
2010- odłapane 11 psów, stan zwierząt na koniec roku-9
odp. 3
2009-25.227,21
2010-33.169,38
Firmy płatności- miesięcznie za odłowienie psa o ile było, a kwartalnie za utrzymanie zwierząt w
schronisku.

Z pozdrowieniami,
Agnieszka Chełminiak
inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Urząd Miejski w Pakości
tel. 52-566-60-89

7011-



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Mariusz Pikula UMiG" <srodowisko@piotrkowkujawski.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 13:47
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Witam!!!
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w latach 2009-2010 nie miał podpisanej żadnej umowy
na wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom. Wszystkie te czynności tutejszy organ
wykonywał we własnym zakresie.
2. W roku 2009 wyłapano i przetrzymywano 5 bezdomnych psów, w roku 2010 sytuacja wyglądała
podobnie.
3. W 2009 roku koszty poniesione na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (psami) szacują
się na około 2 tyś. zł, podobnie jest w roku 2010. Wszelkie koszty ponosił Urząd Miasta i Gminy w
Piotrkowie Kujawskim.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5977
(20110323)_

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

2011-01-23



JRZĄD
87-214

Płużnica, dnia 2011-03-25
GWM.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Płużnica w 2009 r. i 2010 r. miała zawarte stałe umowy na

wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Płużnica z

Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DANIEL" z siedziba w Grudziądzu

przy ul. Nad Torem l.

2. Zbiorcze dane o ilościach zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt

gminy przedstawiają się następująco:

a) od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r. przyjęto 2 psy, z czego l uśpiono. Na koniec

roku został pod opieką schroniska l pies.

b) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przyjęto dodatkowo 9 psów, 5 znalazło

nowych właścicieli, 3 uśpiono. Na koniec roku zostały pod opieką schroniska 2

psy.

3) Rozliczenie za wykonywaną usługę przez FHU DANIEL dokonywane było

na podstawie wystawianych miesięcznie faktur za świadczoną usługę związana

z opieką nad bezpańskimi psami opartą na bieżącej ewidencji ilości

przebywających zwierząt. Koszty realizacji całego zadania w poszczególnych

latach przedstawiały się następująco:

a) 2009 rok 3804,57 zł;

b) 2010 rok 14378,28 zł.

Z poważaniem

W&jl' GMINY

mj£Marcin Skonieczko
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Pruszcz, dnia 30.03.2011 r.

BUD. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku (data wpływu:
21.03.2011 r.), w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przedstawiamy poniżej
odpowiedzi na postawione w w/w piśmie pytania, odnoszące się do działań
podejmowanych w przedmiotowej kwestii na terenie gminy Pruszcz (województwo
kujawsko-pomorskie).

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stale umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnienie im opieki?

Gmina Pruszcz posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki ze Spółką Komunalną „BŁYSK" w Pruszczu. Przedmiotowa umowa została
zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 maja 2009 roku do 30 kwietnia
2012 roku. Przez pierwsze cztery miesiące 2009 roku (styczeń, luty, marzec,
kwiecień), realizacja zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
i zapewnieniu im opieki, odbywała się w oparciu o obowiązującą w tamtym okresie
stosowną umowę zawartą na czas określony pomiędzy Gminą Pruszcz a Spółką
Komunalną „BŁYSK" w Pruszczu (okres obowiązywania poprzedniej umowy: 2 maja
2006 rok - 30 kwietnia 2009 rok).

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą umową, wskazaną w odpowiedzi na pytanie nr 1,
zwierzęta wyłapane na terenie gminy Pruszcz przetrzymywane są czasowo
w miejscu do tego wydzielonym przy oczyszczalni ścieków w Pruszczu. W roku 2009
średniomiesięczna liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy



K?

Pruszcz wyniosła około 12 zwierząt. Natomiast w roku 2010 średniomiesięcznie
liczba wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy Pruszcz zwierząt wynosiła około
18 zwierząt. Każde zwierzę ma swój wydzielony boks, przykryty daszkiem.
W każdym z boksów znajduje się ocieplona buda. Czworonogi przetrzymywane są
w miejscu do tego wydzielonym przy oczyszczalni ścieków w Pruszczu do czasu,
kiedy nie znajdą nowego właściciela lub przekazania ich do schroniska dla zwierząt.

3. Jaki był w 2009 roku i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania
i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie
w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

Koszt realizacji całego zadania w ciągu roku oparty jest o informację prowadzoną na
podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką pracowników
Spółki Komunalnej „BŁYSK" w Pruszczu i ilości przeprowadzonych interwencji (akcje
wyłapywania zwierząt, usług weterynaryjnych, kosztów transportu oraz dziennych
kosztów utrzymania zwierząt). Łączny koszt realizacji zadania, polegającego na
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w oparciu o stosowne
zapisy aktualnie obowiązującej w/w umowy oraz przytaczanej również powyżej
umowy ją poprzedzającej, zamknął się na terenie gminy Pruszcz, w roku 2009, na
podstawie cząstkowych opłat naliczanych jednorazowo w każdym miesiącu.
w kwocie 32 161,80 zł. Natomiast łączny koszt realizacji zadania, polegającego na
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w oparciu o stosowne
zapisy aktualnie obowiązującej w/w umowy oraz zamknął się na terenie gminy
Pruszcz, w roku 2010, na podstawie cząstkowych opłat naliczanych jednorazowo
w każdym miesiącu, w kwocie 41 826,04 zł.

Sporządził:
Marcin Pyda
Urząd Gminy w Pruszczu
tel. 52 562-86-72
e-mail: budownictwo@pruszcz.pl
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Od: "ochrona środowiska" <srodowisko.raciazek@wp.pl>
Do: "Fundacja dla zwierząt Argos" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 201 1 09:31

Raciążek, dnia 29.03.201 1 r.

Urząd Gminy w Raciążku

ul. Wysoka 4

87-721 Raciążek

IT.61 40.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r., Nr

112, póz. 1198) w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 r, Urząd
Gminy w Raciążku przesyła w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym

wniosku.

1. Gmina Raciążek nie posiadała w roku 2009 i 2010 stałych umów oraz nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina Raciążek nie posiada żadnych środków w budżecie na
taki cel, w związku z czym nie może pozwolić sobie na nawiązanie współpracy z którymkolwiek ze

schronisk w celu zagwarantowania zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej oraz miejsca

pobytu.
2. W latach 2009 - 2010 Urząd Gminy w Raciążku nie posiadał środków pieniężnych

przeznaczonych na zadania z zakresu wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt.

Przedmiotowa sprawa będzie przedmiotem analizy przy sporządzaniu budżetu na rok
2012, w celu zagwarantowania takich środków.

3. W związku z problemem bezdomnych psów na administrowanym terenie, Urząd Gminy w

Raciążku kontaktował się z najbliższymi schroniskami dla zwierząt, celem uzyskania warunków i

możliwości podpisania stosownej umowy. Stosowna umowa mogłaby zostać zawarta pod

warunkiem uiszczania corocznej opłaty (niezależnie od ilości odebranych psów) oraz dodatkowo

pokrycia kosztów związanych z transportem i utrzymaniem zwierzęcia. W związku z brakiem

środków w budżecie Gmina Raciążek nie może pozwolić sobie na nawiązanie współpracy z
którymkolwiek ze schronisk.

Przemysław Buchalski

Urząd Gminy w Raciążku

Pismo nadano drogą elektroniczną.

2011-03-31



URZĄD MIASTA
Z I f/6 w Radziejów, dnia 07.04.2011

GK.6122.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agr°s"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Miasta w Radziejowie udziela

odpowiedzi na zadane pytania:

1. Urząd Miasta nie miał zawartych stałych umów i nie udzielał doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie zapewniał opieki w 2009 r.

i 2010 r.

2. Brak jest zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymanych na

koszt Urzędu Miasta w 2009 r. i 2010 r.

3. Urząd Miasta nie poniósł żadnych kosztów na realizację całego zadania

Imgrinż. Wfotiairliierz Gonycki
SelrretaraJMłastfT



URZĄD GMINY
ul. Kościuszki 20/22

88-200 R A D Z I E J Ó W
t«i./tax(054)2853337 Radziejów, 22 marca 2011 r.

tel.(054)28536 86, 285 36 87 J

UG. 614.5.11

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

Urząd Gminy Radziejów w odpowiedzi na Państwa pytania skierowane do tutejszego urzędu
w piśmie z dnia 14 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuje, że:

1) Gmina w roku 2009 i 2010 nie miała podpisanych żadnych umów, ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki,
z żadnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się powyższymi zadaniami.

2) Liczba zwierząt (psów i kotów) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009
i 2010 roku, wynosiła O szt.

3) Gmina w 2009 i 2010 roku nie zlecała opieki (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opiek lub inna) nad
bezdomnymi zwierzętami (psy i koty).

Z poważaniem



Urząd Miasta i Gminy
M. Tow. Jaszczurczeao 9

RT.oon D„. ~«syo »
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87-220 Radzyń Chełmiński
woj^kujawsko-pomorskie
® (056) 688 60 87; 688 eo 10 Radzyń Chełmiński, dnia 24.03.201 Ir.
RGŚ. 6140.2.201 l.JK

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

Pot.: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie podania
informacji nt. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na
terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w roku 2009 i 2010
tut. Gmina miała podpisaną umowę stałą z Przedsiębiorstwem Handlowo -
Usługowym „Daniel" Artur Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu. Umowa
obejmowała wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Z terenu miasta i gminy w roku 2009 wyłapano 6 bezdomnych psów,
natomiast w roku 2010 wyłapano 10 bezdomnych psów.

Wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa „Daniel" świadczącego w/w usługi
składało się z kosztów stałych utrzymania psów, w roku 2009 wyniosło
21.454,92 zł, natomiast w roku 2010 wyniosło 26.944,92 zł oraz z kosztów
zmiennych bieżących w 2009 roku w wysokości 746,64 zł oraz w 2010 roku w
wysokości 969,90 zł.
Łączny koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 22.201,56 zł,
natomiast w 2010 roku wyniósł 27.914,82 zł.

Forma płatności w 2009 roku oraz 2010 roku oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Przedsiębiorstwa „Daniel".
Koszty stałe oraz koszty bieżące za wyjazdy i wyłapywanie zwierząt w terenie
pokrywane były z rachunku bankowego tut. Urzędu w terminie 14 dni po
otrzymaniu faktury VAT.

Otrzymują:
\ l A Adresat
2^ a/a
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Argos/BOZ

Od: "Jan Żbikowski" <jzbikowskj@rogowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2011 11:04
Temat: ug rogowo - informacja
Wójt Gminy Rogowo/k. Rypina Rogowo dn. 11.04.2011

Og. 614. 01.2011.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. przesyłam informację na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

l .Gmina Rogowo nie miała zawartej umowy w 2009 i 2010 r. z żadnym zakładem opieki nad
zwierzętami, gdyż nie było takiej potrzeby.

2. W 2009 i 2010 r. po zgłoszeniu przez mieszkańców zostało wyłapanych 8 sztuk psów. W
stosunku do 4 psów znalazł się prawowity właściciel; w stosunku do pozostałych po
zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i przebadaniu przez lekarza zaadoptowane zostały
przez innych właścicieli posesji.

3. Koszt całego przedsięwzięcia był nieduży, wiązał się z kilkudniowym wyżywieniem,
badaniem i szczepionką przeciw wściekliźnie.

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska

9011-04-19
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Rogowo,dn.23marca2011r.
ui. Kościelna 8

tei. 5230241 85

PR. 1431.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informujemy jak poniżej.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
W związku z powyższym Gmina Rogowo posiada stosowną umowę z firmą YET-AGRO
Serwis z Trzcianki, która prowadzi schronisko dla bezdomnych psów wyłapanych na terenie
Gminy Rogowo. Z w/w firmą Gmina Rogowo posiadała stosowne umowy również w roku
2009 i 2010.

W 2009r. Gmina Rogowo utrzymywała w schronisku 6 bezpańskich psów, natomiast
pod koniec 2010r. liczba ta spadła do 3 psów, głównie dzięki adopcji.

Koszt utrzymania bezpańskich psów w 2009r. wyniósł 19 217,39 zł, a w roku 2010
koszt ten wyniósł 13 990,56 zł.

Jednocześnie powiadamiamy, iż na terenie Gminy Rogowo prowadzone są konsultacje
z mieszkańcami oraz kontrole prowadzone przy udziale pracownika tut. Urzędu
i Posterunku Policji w Rogowie mające na celu poprawę bytowania zwierząt, jak również
uświadomienie konsekwencji jakie niosą za sobą bezdomne, porzucone i agresywne psy.

WÓJT

fArrfc.,^
T

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a
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Urz?d Gminy Rcgóźno
fcG-318 Rcgóźno Rogóźno dnia 22.03.201 Ir.

woj. kujawsko-pornorekie

RGG.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadań „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt, wg podanych pytań informuję:

l. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ DANIEL „ Zielaskowski Artur
ul. Nad Torem l
86-300 Grudziądz

W roku 2009 z terenu gminy Rogóźno wyłapano 7 sztuk zwierząt bezdomnych .
Poniżej dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach .
11 szt. zwierząt przebywało w schronisku w 2009 roku ,

- 4 szt. z 2008roku
- 7 szt. schwytanych w 2009 roku
- 5 szt. ubyło - nowy właściciel
- 2 szt. padły

4 szt. pozostało na 2010 rok
Koszt całego zadania za 2009 rok, realizowany na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w schronisku wynosi 28.824,33 zł.

W roku 2010 z terenu gminy Rogóźno wyłapano 3 sztuki zwierząt bezdomnych .
Poniżej dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach .
7 szt. zwierząt przebywało w schronisku w 2010 roku.

- 4 szt. z 2009 roku
- 3 szt. schwytano w 2010 roku
- 5 szt. ubyło - nowy właściciel

2 szt. pozostały na 2011 rok
Koszt całego zadania za 2010 rok, realizowany na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających po opieką w schronisku wynosi 19.242,17 z ł .

A

Otrzymują:
1. Adresat ZASTĘPCA WÓJTA
2. a/a



OMINY
88-111 Rojewo

woj. ktgawsko-pomorskie
tel. 35-113-39,35-113-90

fax. 35-113-24

Znak: RRIII. 6140.4.2011

l<p

Rojewo, dnia 03.04.2008 r.

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

Urząd Gminy Rojewo w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r.,
dotyczące udzielenia informacji publicznej podaje odpowiedź na zamieszczone
w piśmie pytania :

1. Gmina Rojewo w 2009 i w 2010 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu ul.
Ks. P. Wawrzyniaka 33.
Wykonawca zobowiązany był do wykonania na rzecz Zamawiającego
usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Rojewo oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w Schronisku dla
zwierząt w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 165 prowadzonym przez
niego.

2. W 2009 roku został wyłapany na terenie gminy l pies.
W 2010 roku zostało wyłapanych na terenie gminy 5 psów.

3. Zapłata za wykonaną usługę w 2009 i w 2010 roku następowała po
przedłożeniu faktur przez Wykonawcę.
Koszty poniesione przez Gminę Rojewo na realizację całego zadania
wynosiły :
W 2009 roku - 4.758,00 zł
W 2010 roku - 11.124,94 zł

ACz/CzA



KP
URZĄD MIEJSKI

w RYPINIE
ul. Warszawsk* 40 Rypin, 2011.03.24

87-500 Rypin
NiŚ.6140.1.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos "

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina Miasta Rypina na przełomie 2009

i 2010 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im

opieki.

W ciągu przedmiotowych dwóch lat Gmina Miasta Rypina w miarę potrzeby udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku.

W 2009 roku wyłapano i przewieziono do schroniska w Brodnicy 6 bezdomnych psów, identycznie

jak w 2010 roku zapewniając im opiekę i utrzymując je na koszt Gminy.

Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku w formie jednorazowej płatności za umieszczenie

bezdomnych psów w schronisku wyniósł 2.563,40-zł, natomiast w 2010 roku 3.380,40-zł.

Nieruchomości i/Sroflowiska

mgr Karol Chmielewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY SADKI
UL STRAŻACKA 11

89-110 SADKI

e-maii: sekretariat@sadki.pl tel. 52 339 39 30, fax 52 339 39 59 www.sadki.pl
Sadki, 23 marca 2011 r.

SG.5521.1.15.2011.DN

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w latach 2009 i 2010 informuję, co
następuje:

1. Gmina Sadki posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Bydgoszczy w sprawie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom z terenu
Gminy Sadki. Wyłapywaniem zwierząt zajmuje się Straż Gminna.

2. Do Schroniska przekazano:
- w roku 2009 - 25 psów,
- w roku 2010 - 18 psów,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł:
- w roku 2009 - 15.884,40 zł.
- w roku 2010 - 34.422,30 zł.
Forma płatności - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska - opłata
miesięczna oraz każdorazowo ryczałt za umieszczenie psa w Schronisku.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 00301266 2000 0030
NIP: 558-10-02-806 REGON: 000542540



URZĄD MIEJSKI
89-400 Sępolno Krajeńskie Sępolno Kraj .,2011 -04-20

Gkr 7021.6.7.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
uLGarncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
na temat wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:

1.Gmina Sępolno Krajeńskie nie posiadała w latach 2009 i 2010 umów na wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na terenie miasta urządziliśmy dla własnych potrzeb
„przytulisko" dla wałęsających się, bezpańskich psów. Wyłapywaniem tych zwierząt zajmuje
się nasza spółka gminna - Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępolnie Kraj. Wyznaczeni
pracownicy tej Spółki zajmują się opieką nad psami do czasu przyjęcia ich przez
zaprzyjaźnione schronisko dla zwierząt w Chojnicach.

2.Z prowadzonej ewidencji przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępolnie Kraj.
wynika, że w roku 2009 wyłapanych i utrzymywanych było 37 psów, a w 2010 roku - 28
psów.

3.Za każdorazowe wyłapanie psa Gmina Sępolno Kraj. była obciążana jednorazowymi
kosztami tej operacji, natomiast po dostarczeniu zwierzęcia do schroniska ponosiliśmy
jednorazowe koszty związane z umieszczeniem psa w schronisku i comiesięczne opłaty za
zwierzęta tam przebywające. Koszty poniesione przez Gminę zarówno w roku 2009 jak i w
2010 kształtowały się w granicach 40.000 zł

Z up. BURM/S/TRZA

mgr JarosłaUpera
Kierownik RAflelratu

>iospodarki Komunalnej i Rolnictwa



Sicienko, dnia 01,04.2011 r.

Nasz znak: OR;1431.2:2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03,2011 r. (Nr wpływu: 1903/11) dotyczące udzielenia
informacj i publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwiera,}!,
udzielamy stosownych informacj i :

Ad.l) Urząd Gminy Sicienko podpisał umowy w dniu 02,01.2009 r. (nr umowy 342-WR-3/09 -
zawarta na okres od 02.01,2009 r. do 31.12.2009 r.) oraz w dniu 30,12,2009 r. (nr umowy 342-
WR-57/09 - zawarta na okres od 01.01,2010-31.12.2010 r.) ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Bydgoszczy (Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298} w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z
terenu Gminy Sicienko i zapewnienia im dalszej opieki. Umowa przewidywała także
partycypacje w kosztach ut rzymania Schroniska. W celu real izacj i zadania polegającego na
wyłapywaniu bezdomnych psów tut. Urząd Gminy zatrudnił przeszkolonego pracownika, /ostał
też zakupiony odpowiedni do tego celu sprzęt. Zwierzęta są przewożone przystosowanym
samochodem, który stanowa własność Urzędu G m i n y Sicienko,

Ad.2) W roku 2009 z terenu gminy Sicienko wyłapano 27 bezdomnych psów i 10 szczeniąt. .1 w
roku 201.0 wyłapano 23 bezdomnych psów i 4 szczenięta

Ad.3) Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 21667,20 zł brutto. Zgodnie ?.
umowa nr 342-Wr-3/Q9 w roku 2009 Urząd Gminy w Sicienku uiszczał jednorazowo za
umieszczenie w Schronisku:

» 402,60 zł brutto za dorosłego psa
» 201,30 zł brutto za szczenię

Partycypacja w kosztach utrzymywania Schroniska dla Zwierząt w roku 2009 wynos i ła
miesięcznie 732,00 zł brutto.
Natomiast w roku 2010 r. całkowity koszt: realizacji całego zadania wyniósł 24 705,00 zł b r u t t o ,
Zgodnie z umowa nr 342-WR-57/09 w roku 201.0 Urząd Gminy w Sicienku uiszczał jednorazowi!
za umieszczenie w Schronisku:

« 402,60 zł brutto za dorosłego psa
• 20! ,30 zł brutto za szczenię

Partycypacja w kosztach utrzymywania Schroniska dla Zwierząt w roku 2010 wynosiła
miesięcznie 1220, 00 zł brutto.
Forma płatności był wystawiany co miesiąc przez Schronisko dla Zwierząt rachunek
realizowany w ciągu 14 dni od jego wystawienia.

Otr/.yn n .
1. Adresat
2. a/a



K r
Skępe, dnia 24.03.2011

Urząd Miasta i Gminy
87-630 Skępe, ul. Kościelna 2

woj. kujawska- pomorskie
tal: 054 287 83 '20. ja x: (IS4 SS7 72 04
\7P: 893-10-94-22U, Regon 00054707.J (23)

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Miasta i Gminy w Skępem
informuje, że:

Ad 1. W okresach od 01.01.2009 do 31.12.2009 oraz od 01.01.2010 do 31.12.2010 Gmina
Skępe zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu Miasta i Gminy Skępe z Panem Arturem Zielaskowskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„Daniel" z siedzibą w Grudziądzu ul. Nad Torem l wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej przez Prezydenta Grudziądza pod Nr SO.II.6411 -
023071/07.

Ad 2. Dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy w 2009 i 20] O
r. przedstawiaj ą załączniki do niniejszego pisma o wykazie czynności wykonanych w
schronisku dla zwierząt w Węgrowie.

Ad 3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 18.459,00 zł brutto
w tym:
- za wyłapywanie, przewóz do schroniska i hodowlę - 18.305,49 zł
- za zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 54,51 zł
- za usługę weterynaryjną (badanie bezdomnych zwierząt)- 135,00 zł

Koszt realizacji zadania w 2010 roku wyniósł 33600,23 /J brutto
W tym:
- za wyłapywanie, przewóz do schroniska i hodowlę - 33135,81 zł
- za zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 110,00 zł
- za usługę weterynaryjną (badanie bezdomnych zwierząt) - 354,42 zł

Płatne przelewem po przedłożeniu faktury VAT za każdy miesiąc.

Zup. BURMISTRZA
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Od: "Dorota Meler - UG Skrwilno" <d.meler@skrwilno.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2011 14:36
Temat: dot. wniosku o udzielenie informacji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami

Witam,

Nawiązując do wniosku z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,,
przekazuję odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania :

Ad.1 W latach 2009 - 2010 gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad.2.Gmina nie ponosiła kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt, natomiast ponosiła koszty
dotyczące umieszczenia zwierząt( psów) w schronisku.

W roku 2009 oddano do schroniska 6 sztuk, a w 2010 roku 1 sztukę.

Ad.3. Koszt realizacji zadania wynosił w 2009 roku 1100 zł, a w 2010 roku 628 zł.Forma płatności
jednorazowo, za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Urząd Gminy w Skrwilnie
Marianna Meler

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6016
(20110405)

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

2011-04-05



URZĄD WI1ASTA l GMINY K P
SOLEC KUJAWSKI

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Solec Kujawski, 24.03.2011 r.
ROŚiR.6140.1.20.2011

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 21.04.2011 r.), w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. W 2009 i 2010 r. Gmina Solec Kujawski miała zawartą umowę (na okres od 02.01. -
31.12.2009 r.; 04.01. - 31.12.2010 r.) ze „Schroniskiem dla Zwierząt" w Bydgoszczy przy
ul. Grunwaldzkiej 298, na świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
psom z terenu gminy. Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt zapewniony był przez
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul.
Targowej 3, z którym gmina ma zawartą umowę na czas nieokreślony.
Gmina również miała podpisaną umowę (na okres 02.01. - 13.12.2009 r., 04.01.-
13.12.2010 r.) z Panem Krzysztofem Markiewiczem, prowadzącym działalność
gospodarczą - 'Usługi lekarsko-weterynaryjne' z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul.
Wiśniowej -19, na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu ratowanie lub
poprawę zdrowia wolno żyjących i bezdomnych zwierząt domowych.
Ponadto, gmina korzystała z doraźnej pomocy firmy Animal Patrol z siedzibą w Brzozie
przy ul. Bydgoskiej 30.

2. W roku 2009 i 2010 wywieziono do Schroniska 93 szt. psów dorosłych i 28 szt. szczeniąt z
terenu gminy.

3. W roku 2009 i 2010 za każdego dostarczonego do Schroniska psa, gmina zobowiązana była
uiszczać odpłatność w wysokości 402,60 zł (za szczenięta - 201,30 zł) na podstawie
wystawionego przez Schronisko rachunku. Ponadto gmina uiszczała miesięczny ryczałt,
który w roku 2009 wynosił 732,00 zł, zaś w roku 2010 wynosił 1220,00 zł.

4. Całkowity koszt realizacji zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy - wyłapanie i transport psów do Schroniska, utrzymanie psów
w schronisku, udzielanie zwierzętom bezdomnym i dziko żyjącym pomocy weterynaryjnej,
w roku 2009 wyniósł 81.620,00 zł, zaś w roku 2010 - 92.452,81 zł.

r mistrza

mgr Barbara Btałkowska
Pełnomocnik Burmistrza



Urząd Gminy Sosno
80-412 SOSNO, ul. Nowa 1 j/ p

teł, (052) 389 0116, (052) 389 01 33
te (052) SSi 12 79, sosno.ug@neostrada.pl

Sosno, dnia 31.03.2011 r.

RO. 1431.8.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Na podst. art. 10 ust. l i art. 14 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 14.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu
21.03.2011 r.) Urząd Gminy Sosno podaje poniżej żądane informacje.

1. Gmina Sosno nie podpisała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ
żadne schronisko nie chce takiej umowy zawrzeć. Gmina Sosno posiada własne kojce
dla bezdomnych psów. Zwierzęta maja zapewniona całodobowa opiekę do czasu
znalezienia nowego właściciela.

2. Ilość zwierząt (psów/kotów) wyłapanych i/łub utrzymywanych na koszt gminy:
w 2009 r. - 7
w 2010 r.-8.

3. Koszt realizacji zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przedstawiał się następująco:

w 2009 r. - O zł
w 2010 r. - l 800 zł.

i'4/FT

mgr Le&

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sosno
Informację wytworzyła: Joanna Pietruszkiewicz
Informacje udostępnił: Mirosław Grzegorzewski
Data udostępnienia informacji: 31.03.2011 r.



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Florian Cukras" <rolnictwo@stolno.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 12:18
Temat: Udzielenie informacji publicznej - opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Gminy w Stolnie z związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie
informacji publicznej, podaje następujące dane :
Ad.l.

W roku 2009 i 2010 UG Stolno udzielał doraźnych zleceń na opiekę
nad bezdomnymi wyłapanymi psami, miejscowemu lekarzowi weterynarii,
który zwierze to odrobaczą! i szczepił przeciw wściekliźnie oraz w razie
potrzeby leczył (powypadkowe).
Ad.2.
W 2009 roku wyłapano 7 psów, a w 2010r 6 psów, wyłącznie na koszt
Gminy - zwierzęta te po wyleczeniu zostały zaadaptowane przez
mieszkańców naszej Gminy lub zwrócone właścicielom.
Ad.3.
Koszt całkowity utrzymania zwierząt w 2009r wynosi 669 zł, a w roku 2010
wynosi 500 zł. / usługi weterynaryjne/ do tego dochodzą koszty pośrednie
łapanie i przechowywanie przez kilka dni.

Z
poważaniem

inspektor.ds/rolnictwa Florian Cukras

2011-03-25



URZĄD MIEJSKI
88-320 Strzelno

ul dr Cieślrwicza 2
rei. (52)31-89-291,31-82-200

fex (52) 31-82-202
woi. kujawsko-pomorskie

Kr

Strzelno, dnia 13.04.2011 r.

RR.6140.01.2011

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

Urząd Miejski w Strzelnic w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dotyczące
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Strzelna nr 63/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta i Gminy Strzelno zostało powierzone Zarządowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnic. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu maja zapewnione
wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. Po przeprowadzeniu odpowiednich szczepień
zwierzęta są oddawane do adopcji chętnym mieszkańcom gminy.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.?

W 2009 roku wyłapano 20 szt. bezdomnych psów, z czego wszystkie znalazły nowych opiekunów,
a w 2010 r. wyłapano 34 psy, z czego 34 trafiło do adopcji.

3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 8 064, 87 zł, natomiast w 2010 roku - 19
994,65 zł. Gmina Strzelno dokonuje płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na
podstawie przedłożonych co miesiąc przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej faktur.

•".nr inż. Ewartfsimaiczak
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Od: "wlodek" <wlodekt1@poczta.onet.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 14:11
Dołącz: SCHRONISKO 2009 l 2010.ods
Temat: udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r uprzejmie informuję, Gmina Szubin od 2007
roku na każdy rok podpisuje umowę na zbieranie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy z firmą Vet -Agro Serwis z Trzcianki w Wielkopolsce.
W załączniku przesyłam tabele obrazujące ruch zwierząt w schronisku.
Z poważaniem Włodzimierz Tomiczak - podinspektor w UM w Szubinie.



W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r uprzejmie informuję, Gmina Szubin od 2007 roku na każdy rok podpisuje
umowę na zbieranie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy z firmą Vet -Agro Serwis z Trzcianki
w Wielkopolsce.

Poniżej zamieściłem tabele obrazujące ruch zwierząt w schronisku. Z poważanie Włodzimierz Tomiczak - podinspektor w
UM w Szubinie.

Miesiąc

/
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Razem

Miesiąc

/
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Razem

Przyjęcie

4
1
0
3
7
3
1
5
2
2
1

10
39

Przyjęcie

2
1
3
6

17
1
8
1
2
2
0
6

49

STATYSTYKARUCHZWIERZĄT
W SCHRONISKU - GMINA
SZUBIN
Adopcje

1
2
1
3
0
4
2
1
0
1
4
1

20

STATYSTYKA RUCH
ZWIERZĄT
W SCHRONISKU - GMINA
SZUBIN
Adopcje

0
0
1
4
3
4
3
6
1
2
3
1

28

Upadki

1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
6

10

Upadki

0
0
0
2
0
0
1
3
0
0
0
0
6

Eutanazja

0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
2
7

Eutanazja

0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
4

2009

Sterylizacja

1
6
1
0
2
2
2
1
4
1
1
0

21

2010

Sterylizacja

1
3
0
3
2
6
1
4
1
2
1
0

24

AKCJE

4
1
0
3
7
3
1
4
1
3
0
4

31

AKCJE

2
1
2
7
8
1
7
1
2
3
0
3

37

B0 13
STAN

15
14
12
11
16
14
13
17
17
18
14
15

176

B0 15
STAN

17
18
20
19
33
28
32
23
24
24
21
26

285

kwota

4788,69
3810,29
3068,69
3087,78
4799,78
4832,5

3485,17
4888,53
4393,47
4983,6

3727,04
5697,89

51563,43

kwota

4604,28
4197,21
4937,32
7164,24
9816,35
8073,62
9619,27
7010,15
6163,53
6699,26
5117,44
6688,9

80091,57



W Ó J T
Gminy Sliwice

RS.604.2011 Sliwice 28.03.201 Ir.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14.03.2011 r. o udzielenie
informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że :
- gmina Sliwice (KP 118) nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
bądź zapewnienie im opieki. Żadne ze schronisk nie chce z nami podpisać stałej umowy ze względu
na ich złe warunki techniczne (brak miejsc) . Umówiliśmy się ze schroniskami, że przyjęcie
każdego psa będzie uzależnione od posiadanych w danym czasie możliwości. Wobec powyższego
wybudowaliśmy na terenie miejsc. Zakładu Komunalnego tymczasowy kojec do przetrzymania
psów - do czasu ich przekazania lub zagospodarowania. Informujemy, że taki sposób też daje
pozytywne efekty, gdyż okazało się, że wszystkie wyłapane psy (kotów nie stwierdzono)
tymczasowo przetrzymywane u nas w kojcu (w 2009r. - 4 szt., w 2010r. 3 szt.) wróciły do
właścicieli (zagubiły się), bądź zostały zagospodarowane wśród mieszkańców.
- Koszty poniesione przez gminę na powyższe zadanie w 2009r. wyniosły 1.768 zł.( budowa kojca
+ karma), a w 2010r. 410 - zł.

Z up. WÓJTA

mgr inż. &brr Spica
Sekretart Gminy



Straż Miejska w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie
tel. (52) 3310 950, 33 32 357, 33 32 358, fax. (52) 33 00 091

strazmiejs^a@um-suńede.pC

Świecie, dnia 06.05.2011 r.
SM.5520.01.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 r. dotyczące opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informujemy ,że :

1. Gmina Świecie w roku 2009 i 2010 nie podpisała na stałe i nie udzieliła doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt żadnemu podmiotowi zewnętrznemu -

w/w zadanie wykonuje Straż Miejska Świecie w ramach zadań służbowych ( Straż

Miejska Świecie umiejscowiona jest w strukturach Urzędu Miejskiego Świecie jako

wydział).

Wyłapywanie zwierząt odbywa się pod nadzorem lek. wet. , który ma podpisaną z

Urzędem Miejskim stosowną umowę ( umowa dotyczy również opieki

weterynaryjnej nad schwytanymi zwierzętami ).

2. Wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy Świecie :

w roku 2009-41 psów,

w roku 2010- 48 psów,

w wyżej wymienionych latach nie było konieczności wyłapywania i utrzymywania na

koszt Gminy Świecie kotów.

3. Koszt realizacji zadania zarówno w roku 2009 jak i 2010 oscylował w granicach

18.000 zł i uiszczany był w formie ryczałtowej.

Komttndant
Straży Miaj^iJ/kSwieciu

Ftofhan Witt
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Urząd Gminy
86-341 Świecie n/Osą
Voj. kujawsko-pomorskie świecie nad Osą2011.04.12

RGS. 6140.1.2011

Biuro

Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt

„ARGOS"

w Warszawie

Odpowiadając na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Gminy w dniu 21

marca 2011 r., uprzejmie informuję:

W roku 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałej umowy lecz udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

W roku 2009 i 2010 zlecono wyłapywanie zwierząt-psów Schronisku dla bezdomnych

zwierząt - Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy. W 2009 roku koszt realizacji

zadania wyniósł 522,40 zł. Forma płatności - przelew, opłata jednorazowa za umieszczenie

psa w schronisku. Informujemy, że w roku 2009 - 2010 zgodnie z prowadzoną ewidencją 5

psów zostało zaadoptowanych przez osoby prywatne z terenu gminy. W w/w okresie ponadto,

w wyniku prowadzonych działań dla 5-ciu psów ustalono ich właścicieli. Gmina w zakresie

realizacji tego zadania współpracuje także z miejscową lecznicą dla zwierząt. W okresie

zimowym wystosowano apel do mieszkańców gminy o zapewnienie należytej opieki

zwierzętom w tym czasie.



Świedziebnia, dnia 21 marca 2011 rok
Gmina Świedziebnia
87-335 Świedziebnia

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej

W roku 2009 i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy

w 2009 roku - 3 psy dorosłe i 3 szczenięta
w 2010 roku - 3 psy dorosłe (z tego 1 ranny pies i ślepy miot poddano eutanazji)

Koszt realizacji zadania

w 2009 roku -1 990,00 zł
w 2010 roku-1 525,00 zł

Forma zapłaty - po każdym doraźnym zleceniu, na podstawie rachunku wystawionego
przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

Skarbnik Gminy
Jolanta Rakoczy

tel 563 84 60 w. 22
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Od: <sekretarz@swiekatowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 15:08
Temat: udzielenie informacji publicznej 14.03.2011
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 roku Urząd Gminy w
Świekatowie uprzejmie informuje;
Ad 1. w 2009 i 2010 r Gmina Świekatowo nie zawierała umów ani nie zlecała doraźnych wyłapywań
bezdomnych zwierząt jak również zapewniania im opieki.
Ad 2. W 2010 roku we własnym zakresie dokonała schwytania 4 szt. małych psów, dla których nie udało
się ustalić właściciela.
Jednak po ogłoszeniu w lokalnych mediach w krótkim czasie udało się pozyskać nowych właścicieli dla
tych zwierząt.
W 2009 roku takich przypadków nie było.
Ad3. W roku 2010 koszty związane z opieką nad zwierzętami wyniosły 1200 zł.

Pozdrawiam
Grzegorz Tomaszewski
Sekretarz Gminy Świekatowo
tel.052 3322280 w. 43
e-mail: sekretarz@swiekatowo.pl

201 1-03-25



Tłuchowo, dnia 29.03.2011 r.

URZĄD GMINY TŁUCHOWO
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo

lei. 54 2876260

ORG.614.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011 roku (data wpływu : 22.03.2011r.)

Urząd Gminy Tłuchowo przesyła następujące informacje :

1. Gmina Tłuchowo w 2009 i w 2010 roku nie miała stałych umów, ani też nie

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej

opieki.

2. W latach 2009 - 2010 na terenie gminy nie wyłapywano i nie utrzymywano

zwierząt na koszt gminy.

3. W latach 2009 - 2010 Gmina Tłuchowo nie ponosiła żadnych kosztów

wynikających z realizacji wyżej wymienionego zadania.

WÓJT GMINY

Krzysztof Dąbkowski



AtT Topólka, dnia 23.03.201 Ir

L

RGiP-V.6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03.201 Ir. (data wpływu do tutejszego urzędu

22.03.201 Ir) Wójt Gminy Topólka udziela następujących informacji:

1. W 2009 r i w 2010 r gmina nie podpisywała stałych umów i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. w 2009 r i w 2010 r nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy zwierząt (psów i

kotów).

3. w 2009 r i w 2010 r gmina nie poniosła kosztów z tytułu wyłapywania i utrzymywania

bezdomnych zwierząt.

Z powamniem

W0JT Ol

Henryk OrłotĄM
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Od: "Tomasz KozSowski" <t.kozlowski@um.torun.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 13:39
Temat: informacja
Toruń, 25.03.2001 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

Odpowiadając na Państwa pismo na temat wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzątami i
ich wyłapywanie" informujemy:

1. W Toruniu zadanie wyłapywania zwierząt połączone jest jako zadanie z prowadzeniem schroniska. Do
14 lutego 2010 roku zadania te realizowała w wyniku wygranych przetargów firma Zakład Usług Różnych
Tadeusz Wiśniewski. Od 15.02.2010 w wyniku przetargów schroniskiem i wyłapywaniem zwierząt
zajmuje się PUH Perro Agnieszka Wiśniewska.
2. W roku 2009 do schroniska przyjęto 1230 psów i 440 kotów, a w roku 2010 1355 psów i 441 kotów.
Wyłapywanie odbywa się w sposób ciągły, na każde żądanie miszkańców, Straży Miejskiej i Policji. Nie
prowadzimy rejestru ilości zwierząt wyłapanych.
3. Koszt realizacji całego zadania (prowadzenie schroniska, wyłapywanie zwierząt, sterylizacjie i inne
zadania w ramach stałej umowy) jest ryczałtowy i wyniósł w roku 2009 520.000,- zł, w roku 2010
630.910,-zł.

Tomasz Kozłowski
inspektor
Wydział Środowiska i Zieleni
Urząd Miasta Torunia
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Tuchola, dnia 22 Marca 2011 r.

WMiGK.6140.01.2011r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14
marca 2011 r. informuję:

1. W roku 2009 i 2010 gmina Tuchola udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko"
w Chojnicach, w którym wyłapane zwierzęta zostały umieszczone.

2. Na przestrzeni roku 2009 zostało wyłapanych 13 psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2009 r.wynosił 16.722,00 zł.
4. Na przestrzeni roku 2010 zostało wyłapanych 19 psów.
5. Całkowity koszt realizacji zadania w 2010 r. wynosił 26.143,00 zł
6. Płatności za wyłapywanie i opiekę realizowane były miesięcznymi

przelewami na podstawie faktur wystawianych przez schronisko.
7. Składniki wchodzące w koszty miesięcznej opłaty:
a) Przyjęcie psa lub kota do schroniska 300.00 zł
b) Szczepienie 30.00 zł
c) Sterylizacja 120.00 zł
d) Utrzymania psa w schronisku 6.00 zł/dobę
e) Wyłapanie psa 2.00 zł/km

B U R

°trfm
A^: wTad^Luu1. Adresat

2. a/a
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Od: "Pałucka Maria" <sekretarz@unislaw.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2011 14:43
Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Szanowni Państwo,
przesyła informacje, o które Państwo wnioskowaliście.
1. Gmina Unisław 2010 r. miała podpisana stała umowę z FUH "Pero" Agnieszka
Wisniewska, Papowo Toruńskie. Schronisko w Toruniu. W 2009 roku nie było
umowy.

2. Ilość zwierząt wyłapanych: 2009r. - 4 psy, w 2010 - 5 psów.
3. Koszty reazlizacj całego zadania 2009 r - 1632,36zł.(na kwotę składają
się opłaty za wyłapanie psa);
201 Or. - 24141,86 (na kwotę składają się: opłata stała ryczałtowa z tytułu

zawartej umowy oraz opłaty za każdego wyłapanego psa).

Pozdrawiam
Maria Pałucka
Sekretarz Gminy Unisław
tel. 566866006 wew.12, 566868712
fax. 566868718
kom. 502267979

_ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 6037
(20110412)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2011-04-1:



w WAGAŃCU
87-731 Waganiec, ui. Dworcowa 11

powiat aleksandrowski
woj. kujawsko-pomorskie

tel.54-2830044, fax 54-2830640
N!P 891-12-90-314

RŚ.6140.4.1.2011 Waganiec, 22. 04. 2011 r.

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

Urząd Gminy w Wagańcu w odpowiedzi na Waszą prośbę o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"- informuje, że:
- w roku 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy, ani nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
- ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w roku 2009 i 2010 - brak,
- koszty realizacji zadania w 2009 i 2010r. - brak.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a.

WM
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Od: "radek130 Gazeta.pl" <radek130@gazeta.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 11:49
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 21 marca 2011 ro udzielenie informacji publicznej

Warlubie dn 31 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy w Warlubiu przesyła
informację na temat sposobu i skutków wykonania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania:

Adl. W 2009 i 2010 r. Gmina Warlubie miała podpisną stałą umowę na wyłapywanie i opiekę
nad bezpańskimi zwierzętami z firmą PHU Daniel z siedzibą w Grudziądzu.

Ad2. W 2009 roku ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku wynosiła 11,
natomiast w 2010 roku ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku

wynosiła 9.

Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 14.749 zł, a w 2010 roku
10.119 zł. forma płatności za opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Radosław Liczkowski UG Warlubie
tel. 052/3800513

2011-03-31
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S T R A Ż M I E J S K A
ul. Wolności 18 • 87-200 Wąbrzeźno • tel. / fax.: (056) 688 17 10

kom.: O 601 841 032

URZĄD MIEJSKI
S T R A Ż M I E J S K A Wąbrzeźno, dnia 23.03.2011 r.

uł. Wolnoiei 18
C7-SOO Wab i.eźno

łel. 6881710
SM.5521.25.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT

„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku uprzejmie

informuję, że Urząd Miejski w Wąbrzeźnie nie prowadził w 2009 i 2010 roku

zorganizowanych akcji polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.

Do schroniska trafiły tylko zwierzęta bezdomne dostarczone przez

mieszkańców miasta do Straży Miejskiej.

W 2009 roku Straż Miejska dostarczyła do schroniska dla zwierząt

w Brodnicy 19 psów, a w 2010 roku 21 psów.

W 2009 roku Urząd Miasta na ochronę zwierząt wydał kwotę 10.296,00 zł

(dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych), a w 2010 roku kwotę

11.257,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych).

Opłaty były płacone każdorazowo po umieszczeniu zwierzęcia

w schronisku. Do powyższych kwot nie doliczone zostały koszty transportu

pojazdem Straży Miejskiej oraz roboczo godzin strażników, którzy transportowali

zwierzęta. Nadmieniam, że działania aa rzecz ochrony zwierząt nie skupiały

się tylko na ich wywożeniu i umieszczeniu w schronisku. Podejmowano

z dobrym skutkiem czynności polegające na szukaniu nowych właścicieli

dla posiadanych psów. Prowadzono akcje edukacyjne w szkołach, dokarmiano

ptactwo wodne w okresie zimy, a także kierowano wnioski do Sądu na właścicieli

łamiących zapisy ustawy o ochronie zwierząt.

KOMĘ
STRAŻY

mgr Kr



•>y Wąbrzeźno
.iiawskc. pomorskie

WRS.1431.1.2011
Wąbrzeźno, dnia 22.04.2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania informuję, co następuje:
1) gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wyłapywanie

było dokonywane w ramach obowiązków podległej urzędowi jednostki organizacyjnej;
2) w roku 2009 wyłapano 5 szt. bezdomnych psów, w roku 2010 wyłapano 8 szt.

bezdomnych psów;
3) koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł - 3.039,95 zł, w roku 2010 - 6.835,23 zł. Na

powyższą kwotę składaj ą się jednorazowe opłaty umieszczanie w schronisku, koszty
związane z dowozem do schroniska opieka weterynaryjna zakup karmy.

Zup.,

inż. Justi
S E K. REI

Otrzymują:
Adresat;

2) a/a.

J T A

fytlewska
(.Z GMIN Y



KF
GMINY

Wąpielsk 24.03.2011 r
Ntp"878-10-16-708

Nr SAO. 0717.16.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Arges"

ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r w sprawie „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" informuję, że Gmina

Wąpielsk nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz nie prowadzi rejestru ilości wyłapywanych zwierząt. Na stałe

współpracujemy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Brodnicy.

Koszt wyłapywanych zwierząt w roku 2009 wynosił 477,30 zł, a w roku

2010 - 3218,10 zł. I były to ryczałtowe opłaty za schwytane przez

schronisko zwierzęta.



URZĄD GMINY
w W i e l g i e m

87-803 W l E L G l E
ul. Starowiejska 8

woj. kujawsko - pomorskie
tel./fax (054) 289 - 77 - 96

GSO.6140.1.2011.MM

k P
Wielgie,dn. 05.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Informacji publicznej

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w 2010 roku nie przeprowadzano

wyłapywania bezdomnych zwierząt. Gmina Wielgie nie zawierała dotychczas umowy

na wyłapywanie zwierząt bezdomnych, a zatem nie ponoszono kosztów realizacji

tego zadania. Sporadycznie występujące bezdomne psy i koty znajdują nowych

właścicieli wśród mieszkańców gminy Wielgie.

Ó J T A

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sekretarz Gminy



URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. 056/678-10-93, tel./fax 056/678-12-12
NIP 956-18-57-702 REGON 000545030

OŚS.143.1431-1.2011
Wielka Nieszawka, 29 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", informuję co następuje:

1. W 2009r. umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie została zawarta.
W 2010r. gmina posiadała umowę na wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych
zwierząt, zawartą z FUH „Perro" z Papowa Toruńskiego, pro wadzącą Miejskie
Schronisko dla Zwierząt w Toruniu.

2. W 2010r. wyłapano i przekazano do schroniska l psa.

3. W 2010r. koszt realizacji ww. zadania wyniósł 3175,42zł (2745zł opłaty stałej 1,5
miesięcznej, 430,42zł opłaty za przyjęcie bezpańskiego psa).

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

mer im.



UB^\O MIEJSKI KF
w Więcborku
woj. kujawsko-pomorskie
89-410 WIĘCBORK

( 6 ) 000530146 T-.,. 1 1 1 - -,r m "im 1Więcbork, dnia 25.03.2011 r.
SE.1431.6.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu 21.03.2011 r.)

w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad.l. W 2009 r. i 2010 r. Urząd Miejski w Więcborku nie miał podpisanej stałej umowy

ani nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im

opieki.

Ad.2. W roku 2009 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 20 psów i l kota,

w roku 2010-28 psów.

Ad.3. Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami (budowa bud, wyżywienie

psów) w gminie Więcbork wyniósł:

• w 2009 r. - ok. 4500 zł,

• w2010r.-ok. 5000zł.

Z poważaniem

z UP/ORM&TRZA
Sz

ds. Inriastniklury/Technicznej

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



K P

URZĄD MIASTA Wł-OCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13

87-800 W Ł O C Ł A W E K

GK.7021.5.2011

Włocławek, dnia 28.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

,, Argos".
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku
dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ". zapisanego w ustawie o ochronie zwierząt uprzejmie
informuję , że zadania te realizuje jednostka budżetowa pn. Schronisko
dla Zwierząt we Włocławku . Wykonuje je w ramach zadań wynikających
wprost ze statutu przyjętego Uchwałą Nr 65/L/2006 Rady Miasta
Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku i w oparciu o środki otrzymane z
budżetu miasta. Koszty utrzymania schroniska w roku 2009 wynosiły
607.160,04 zł, w roku 2010 - 675 .840,90 zł.
W 2009 roku opieką schroniska objętych było 648 psów , 175 kotów .
( tym :354 psów i 98 kotów poddano adopcji) , natomiast w roku 2010
przebywało w schronisku 641 psów , 120 kotów ( tym : 342 psów i 63
koty znalazło nowych właścicieli).
Działania na rzecz zwierząt w rozumieniu Ustawy o ochronie zwierząt z
dnia 21.08.1997 roku realizowane są jedynie na terenie miasta
Włocławek. Ograniczone możliwości lokalowo - bytowe schroniska
sprawiają ,że nie zawiera ono umów i nie przyjmuje zleceń na w/w
zadania od innych gmin.

Zastępca P r f e W c a

Jacek Wojci



W O J T G M I N Y
WŁOCŁAWEK

Włocławek, 2011-03-29

RBIiR.6140.1.2011

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

Wójt Gminy Włocławek w odpowiedzi na pismo z dnia

14.03.201 Ir. roku na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informuje, iż:

1.Gmina nie ma stałych umów na wyłapywanie zwierząt. Czynności te

wykonywane są doraźnie przez „SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT"

ul. Przemy słowa 16, 87-800 Włocławek na telefoniczne zlecenie Urzędu.

2. W roku 2009 do schroniska trafiło 7 bezdomnych psów wyłapanych i

utrzymywanych na koszt Gminy.

2010 rok- brak wyłapanych bezdomnych psów.

3.Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.850,00 zł i obejmował koszty

pobytu psów w schronisku, usługi, szczepienia, koszty transportu, obserwacji

weterynaryjnej.

Ewa E

Vó
j
\

asz. :iewicz



K P

' '

Zakrzewo, 23.03.201 Ir.

Ir.6143.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Leśna l, 87-707 Zakrzewo w odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r. informuje,
że:

- gmina nie miała podpisanej stałej umowy w 2009 i w 2010 r. na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

- na terenie gminy Zakrzewo nie było żadnego przypadku dotyczącego
interwencji wyłapywania jak i utrzymywania zwierząt na koszt gminy w 2009 r.
i w 2010 roku.

- Gmina Zakrzewo nie poniosła żadnych kosztów w 2009 r. i w 2010 r.
dotyczących umieszczenia zwierząt w schronisku.

Otrzymuje:

1. adresat n
2. a/a W Ó J T

'
mgr iv?.



CRZĄD 6M1OT
87-305 ZBICZNO

oow. brodnidd. woj. kujawsi
Zbiczno, dnia 23.03.2011 r.

;„l (0-RB-- AQ.3qr-i.23

GKB.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.201 Ir. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami ich ich wyłapywanie", przesyłam następujące informacje:
1. Gmina Zbiczno nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W momencie otrzymania zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu jego wyłapanie zostaje zlecone
Schronisku dla zwierząt „REKSIO" mieszczące się przy ul. Ustronie 20, 87-300 Brodnica.

2. W 2009r. Gmina Zbiczno wykonała 9 zleceń na wyłapanie bezdomnych psów.
W 2010r. Gmina Zbiczno wykonała 10 zleceń na wyłapanie bezdomnych psów i l zlecenia na
wyłapanie bezdomnego kota.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł 3.765,60 zł, natomiast w 2010r. - 4.662,70 zł.
Płatność w formie faktur wystawianych każdorazowo za wyłapanie zwierzęcia, jego opiekę
weterynaryjną, szczepienie.

' Wójta
mgr i ni.

PodMspMor

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/aUG



Strona l z l

Zlyiio K P

Od: "UG Zbójno" <bip@zbojno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2011 09:25
Temat: Bezdomne zwierzęta 2009 - 2010.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd

Gminy Zbójno informuje, że w roku 2009 gmina zleciła usługę w zakresie przewozu, utrzymania

i opieki lekarza wet.; jednego bezdomnego psa z m. Zbójno. Koszt realizacji zadania to 513,60 zł

- opłata jednorazowa. W 2010 r. gmina zleciła usługę w zakresie przewozu, utrzymania i opieki

lekarza wet.; jednego bezdomnego psa z m. Klonowo. Koszt realizacji zadania to 645,30 zł -

opłata jednorazowa.

Paweł Ruciński

UG Zbójno

?m i.n/uns



URZĄD GMINY
w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowa?, 87-1 34 Zławieś Wielka
tel./fax(56) 6760913. tel.6780982

078 02 os

GK. 7021.173.2011

Zławieś Wielka, dnia 1 kwietnia 201 1 r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie

udostępnienia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt, uprzejmie informuję:

2009 rok

1. Gmina Zławieś Wielka posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Miejskim Schroniskiem Zwierząt w Toruniu

2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy to 20 szt.

3. Koszt opłaty za opiekę roczną to 22.000 zł.

oraz opłata za każde zwierze dostarczone do schroniska 268,40 zł.

poniesione koszty za opiekę bez opłaty rocznej wyniosły w 2009r. - 6117,17 zł

2010 rok

1. Gmina Zławieś Wielka posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Miejskim Schroniskiem Zwierząt w Toruniu

2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy to 27 szt.

3. Koszt opłaty za opiekę roczną to 22.140 zł.

oraz opłata za każde zwierze dostarczone do schroniska 270,60 zł.

poniesione koszty za opiekę bez opłaty rocznej wyniosły w 201 Or. - 9458,04 zł

Rolnictwa
Ki wnik Referatu

MiroslL Kwiatkoluski

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin

MRŚ.6140.9.2011

f<r

Żnin, dnia 07.06.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23 maja 2011, dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin informuję, że Gmina Żnin miała w roku 2009
i 2010 podpisaną stałą umowę z firmą: VET-AGRO SERWIS Trzcianka; ul. M.
Konopnickiej 62, na wyłapywanie, transport i przetrzymanie w schronisku zwierząt
bezdomnych z terenu gminy. W roku 2009 do schroniska przyjętych zostało 27 psów
bezdomnych natomiast w roku 2010 przyjęto 26 psów i 2 koty. Łączny koszt realizacji
całego zadania wyniósł:

• w 2009 r. - 45.906,21 z/
• w 2010 r.-60.321,37 zł.

Opłata za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka w
schronisku.

B u R M us y R z

JULeszek^Jakiibowski




