URZĄD GMINY
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12

'*. (054) ?82-20-59. fax (054) 262-20-31

woj. kujawsko-pomorskie

Aleksandrów Kujawski, dnia 04.04.2012r.
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ŚRiD.6140.6.2012.AS

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012r. (data wpływu 29.03.2012r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że Gmina w 2011 r. miała
zawartą stałą umowę z Panią Agnieszką Wiśniewską prowadzącą FUH „PERRO" z/s
w Papowie Toruńskim, ul. Leśna 13, 87-148 Łysomice, polegającą na przyjmowaniu zwierząt
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń.
Wyłapano na koszt Gminy 61 psów. Koszt realizacji zadania wyniósł 32.288,98 zł (w tym:
jednorazowa opłata roczna do schroniska: 11.070, 00 zł brutto i opłata za każdorazowe
odebranie i/lub przyjęcie zwierzęcia do schroniska: 270,60 zł brutto + odbiór psa przez
schronisko: 1,10 zł za km + VAT i 20,00 zł/h pracy jednego pracownika + VAT) oraz
dodatkowo w przypadkach interwencji koszty obsługi weterynaryjnej wyniosły 688,48 zł.

Otrzymują:
l. Adresat

2. A/a

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie

tel. +48 54 282 20 59
fax. +48 54 282 20 31
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
e-mail: sekretariatfojgmina-aleksan drowkujawski.pl
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 pkt. l ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 póz. 1198 ze zm.), Urząd Gminy w Bądkowłe w
odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej z dnia 26 marca 2012r.
informuje j.n.:
1. w 2011 roku gminna Bądkowo nie posiadała stałej umowy i nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
2. w 2011 roku z terenu gminy Bądkowo nie złapano żadnego bezdomnego psa/kota nie było takiej potrzeby (brak zgłoszeń).
3. z uwagi na powyższe w 2011 nie ponieśliśmy żadnych kosztów na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
W 2012 roku pomimo starań poczynionych na podpisanie umowy na zapewnienie opieki dla
bezdomnych zwierząt z terenu gminy, żadne z pobliskich schronisk nie wyraziło chęci
współpracy w tym zakresie.
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Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Barcin, dnia 02.04.2012 r.
RPO.6140.21.2012.KR
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu do tut. urzędu
29.03.2012 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 14 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 zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.) od 2007 r. prowadzi
współpracę z firmą YET-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 zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.
Na koniec 2011 roku w w/w schronisku przebywało 16 bezpańskich psów
wyłapanych z terenu gminy Barcin.
Koszty związane w wykonywaniem przez Gminę Barcin obowiązku opieki nad
bezdomni zwierzętami w 2011 r. wynosiły 50.189,18 zł.
Na podstawie zapisów zawartych w umowie z firmą YET-AGRO SERWIS Gmina
Barcin reguluje należności na podstawie faktury wystawionej comiesięcznie przez
wykonawcę usługi w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

Otrzymują:
Adresat.
A/a.

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
tel. 52 383 41 65 e-mail: ue@barcin.pl

U R Z Ą D GMINY
BIA.cS BŁOTA
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Białe Błota 2011-04-04

OŚ.6140.$.2012.OŚ.2.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt „Argos" o
udzielenie informacji publicznej ( wpływ do Urzędu w dniu 29.03.2012 r.) informuję,
że Gmina Białe Błota w 2011 roku miała podpisaną

umowę

z

Gabinetem Lekarzy

Weterynarii z siedziba w Białych Błotach przy ul. Cynowej 29, który świadczył usługi
weterynaryjne w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białe Błota,
Usługi zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Białe Błota na postawie
porozumienia w 2011 r. świadczyło Schronisko dla Zwierząt z siedziba w Bydgoszczy przy
ul. Grunwaldzkiej 298.
W 2011 r. do Schroniska dla zwierząt przyjęto 29 psów oraz 4 szczeniaki z terenu Gminy
Białe Błota.
Koszty jakie poniosła Gmina w 2011 r. na opiekę i wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły
60.762,48 zł w tym
- koszt przyjęcia dorosłego psa do schroniska - 400,00 zł;
- koszt przyjęcia szczeniaka do schroniska - 200,00zł;
- partycypacja w kosztach schronisko - 1200,00 z.ł miesięcznie..
- za całodobowa dyspozycyjność i dojazd do miejsca w ciągu 2 godzin od zgłoszenia 1500 zł brutto:
- za odłowienie zwierzęcia bezdomnego 150 zł - 8 % VAT tj. 160,50 zł brutto.
WójtJ
Do wiadomości:
1. adresat.
2. a/aS.K.
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URZĄD GMINY
87-617 Bobrowniki
powiat lipnowski
woj. kujswsko-pomorskie

Bobrowniki, dnia 01.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. Urząd Gminy Bobrowniki
informuje, że :
- gmina w 2011 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2011 r. na terenie gminy nie było problemu z bezdomnymi zwierzętami.

INSPEKTC
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WÓJTGMIN\
Bobrowo
ROŚ.6140.4.2012

Bobrowo, dn. 4 kwietnia 2012r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 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 20lir. 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 2011 r. wyłapano i utrzymano 18 bezdomnych psów) oraz 4 szt. kotów z terenu
gminy Bobrowo. Psy ł koty były przekazane do schroniska w Brodnicy i utrzymane na
koszt Urzędu Gminy Bobrowo.
3. Łączny koszt utrzymana bezdomnych zwierząt w 2011 r. wyniósł 10 378,30zł. (psy na
kwotę
10004,10zł oraz koty na kwotę 374,20zł 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:

1. Adresat
2.

A/a

S.P. K. Zielaskiewicz
Tel. (056) 4951824 w. 39

i^a^niue^isnfectrikteąMiejską

Brodnica, dnia 10.04.2012r.

u!. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

PSI.030.42.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku informuję, iż:

1. Umowę zawarto z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy na
realizację zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2011;
2. Stan zwierząt na początku 201 Ir. - 67 psów, 22 koty.
W okresie 1.01.201 Ir. - 31.12.201 Ir. przyjęto do schroniska 254 psy i 97 kotów.
Do adopcji trafiło 217 psów, w tym 67 odebrali właściciele, l pies wyjechał do
Szwecji.
Stan zwierząt na końcu 201 Ir. - 83 psy, 18 kotów.
3. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania: 150 000,00 zł
Środki przekazywane miesięcznie w równych transzach tj. 12 500,00 zł

ządzania Przestrzenią
Infrastrukturą Miejską

Brodnica, dnia 13 kwietnia 2012r.

Urząd Gminy Brodnica
Ul. Zamkowa 13A
87 - 300 Brodnica
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. (wpływ: 28.03.2012r.) Urząd Gminy
Brodnica informuje:
1. W 2011r. Gmina Brodnica zlecała usługi odbierania bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Brodnickiemu Schronisku dla Zwierząt „Reksio” ul. Ustronie 20B, 87-300
Brodnica.
2. Ponadto Gmina Brodnica posiadała w 2011r. umowę na odbiór padłych bezdomnych
zwierząt z firmą zajmującą się utylizacją: P.P.H. „HETMAN” Sp. z o.o.. Florianów
24, 99 – 311 Bedlno. Spalarnia w Olszówce. 87- 400 Golub Dobrzyń.
3. W 2011r. Gmina Brodnica zgłosiła do Brodnickiego Schroniska dla Zwierząt
„Reksio” wyłapania i opieki weterynaryjnej 22 psy, natomiast 6 psów zgłoszono
rannych w wypadkach komunikacyjnych, które musiały zostać poddane uśpieniu.
4. Koszty w 2011r. obejmowały przywóz, opiekę weterynaryjną, szczepienia i
czopowanie oraz w razie potrzeby usypiane - 13 525,20 zł.
5. Ponadto w 2011 r. Gmina zleciła wyłapanie lub odstraszenie lisa, który przebywał na
terenie Gminy Brodnica w lisiej norze czynnej, w terenie zabudowanym w
miejscowości Karbowo - firmie Animal Patrol Usługi Weterynaryjne Renata Nowicka
ul. Bydgoska 30, 86 – 061 Brzoza. Zwierzę zostało odstraszone ultradźwiękami. Koszt
zlecenia 1464,26 zł.

PS, Wł. Ł,©ki«tka 1
8T-880 BRZEŚĆ KUJAWSK
M OW2314MO, Fax 231-63-24
E-maii: urzad@bizesckuiaw«W.p

Brześć Kujawski dnia 12 kwietnia 2012 roku

BI. 604.8.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Udzielam odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
Odp.: Gmina nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt. Zwierzęta
dostarczone do zorganizowanego punktu opieki nad zwierzętami finansowane były z
budżetu Gminy. Opiekę weterynaryjną zlecano lokalnemu lekarzowi weterynarii.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych na koszt gminy w

2011 r.?
Odp.: Brak
3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

/

Odp.: Brak
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Naczelnik Wydziału Inwest cii i Infrastruktury

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Maciej Kaniewski" <kaniewski@brzozie.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2012 09:13
Temat:
informacja
W odpowiedzi na pismo w sprawie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Ad.1. TOPZ w Brodnicy
Ad.2. 5 psów
Ad.3. 3883,80 zł
Maciej Kaniewski
Urząd Gminy Brzozie
tel. 564912916

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 7011
(20120329) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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GMINY
86-122 Bukowiec
ul. Dr Fl. Caynowy 14
pow. Świecki
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Bukowiec, dnia 16.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Bukowcu przedstawiamy poniżej odpowiedzi na
przedmiotowe pytania:
1. W 2011 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 2011 r. wyłapano l psa a utrzymywano łącznie z tym wyłapanym 5 psów.
3. Płatność za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt, a koszt zadania
(wyłapywanie, opieka nad bezdomnymi psami) w 2011 r. wyniósł 7 790,03 zł

Cekcyn, dnia 2 kwietnia 2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.
1. Gmina Cekcyn w 2011 r. zawarła umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ze
Schroniskiem "Przytulisko" w Chojnicach. Bezdomne zwierzęta wyłapujemy we własnym zakresie.
2. W 2011 r. wyłapano łącznie 4 psy, z których 2 utrzymywane są w schronisku, a dla dwóch
znaleziono nowych opiekunów.
3. W 2011 r. gmina Cekcyn poniosła łączny koszt 12390,10 za utrzymanie psów w schronisku,
gdzie forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
według obowiązującego cennika schroniska.

Wójt Gminy Cekcyn
Jacek Brygman
UG w Cekcynie
tel. 52 33 47 550

URZĄD MIASTA
ul. Dworcowa l
8
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Chełmno, dnia 10.04.2012 r.

GM-OŚ.6140.4.2012.BSz

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 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 2011 roku umowę na przyjmowanie

zwierząt do

Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tomniu z Panią Agnieszka Wiśni ewską zamieszkałą
w Papowie Toruńskim ul. Leśna 13, prowadzącą firmę FUH „Perro"
2. Wyłapano z terenu Gminy Miasta Chełmno i umieszczono w schronisku w 2011 roku
57 psów, 7 oddano do adopcji,
3. Koszt realizacji w/w zadania w 2011 roku wyniósł 45 203, 61 zł brutto. Płacono
każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku, oraz opłatę roczną.

Z poważaniem

/faz
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Chetao, dnia 3 04,0,2,
86-200 C H E Ł M N O
NIP.-875-15-06-514; Regon; 000531447

RBG.6140.2.2012.KZ

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

Odpowiadając na pismo z dnia 26.03.2012 r. Urząd Gminy Chełmno informuje:
1. Gmina Chełmno w 2011 roku miała zawartą umowę w sprawie opieki nad bezpańskimi psami z
Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym DANIEL Zielaskowski Artur, ul. Nad Torem l, 86
- 300 Grudziądz.
2. Wyłapano i utrzymywano w 2011 roku 9 psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł: 8.601,25 zł.
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Referatu Rolni<WMdownictwa,
Gospodarki Gruntan^Pinfrastruhtury

mar inż. Krzysztof

Zawadziński

URZĄD MIASTA CHEŁMŻA
ul. Gen. J. Haliera 2
87-140 CHEŁMŻA
tei. 675-22-91, fax 675-21-22

Chełmża, dnia 29.03.2012r.

GKM.6140.9.2012

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

dot. udzielenia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywana informuję, co następuje:
1.

W

2012r.

Gmina

Miasto

Chełmża miała zawartą

umowę

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 2012r. na terenie miasta Chełmży zostały wyłapane łącznie 44 sztuki bezpańskich psów,
które zostały przetransportowane do w/w schroniska.
3. W 2012r. gmina wydatkowała łącznie na wyłapywanie i przetrzymywanie psów
w schronisku 34.126,75 zł brutto z VAT. Z mniejszej kwoty 22.140,00 zł to jednorazowa
opłata roczna, natomiast 11.986,75 zł to opłata za przyjęcie psów do schroniska.

Z up. BURMISTRZA
"X, \ \v-\~
mgr Zcfeuwaw Stasik
NACZELNIK
Gosoosarki Miejskiej
U MIASTA CHEŁMŻY

Urząd Miasta i Gminy
CHODECZ

87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
telJfex542848070
Chodecz dn. 13.04.2012
GKiFE.6140-03/2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 r., data wpływu 29.03.2012 r.
informujemy, iż Miasto i Gmina Chodecz nie ma podpisanych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Powodem jest fakt odmowy przyjęcia zwierząt przez schroniska do
których gmina zwracała się ze stosowna prośbą. Wobec powyższego nie przekazano do
schronisk żadnych zwierząt i tym samym nie ponoszono z tego tytułu żadnych kosztów.
Pojawiające się pojedyncze bezdomne psy dotychczas znajdowały schronienie u
mieszkańców gminy.

Zup. B U l A l I S T B Z A
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WÓJT
GMINY CHROSTKOWO
woj. kujawsko-pomorskie

Chrostkowo, dnia 04.04.2012 r.

UG.6140.03.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pod tytułem „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że nie posiadamy stałej umowy ze schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt. Do czasu zawarcia umowy ze schroniskiem Gmina zajmuje się
sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz szukaniem ich nowych właścicieli.
W 2011 roku gmina nie miała żadnych zgłoszeń odnośnie bezdomnych psów i kotów, dlatego
też nie ponieśliśmy żadnych kosztów z tego tytułu.

WÓJT
ElżbMaMazandwska

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

Ciechocin, dn. 02.04.2012 r.

ROŚ.6141.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 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 informuję, że:
1. W 2011 r. Gmina Ciechocin nie miała podpisanych stałych umów ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Gmina Ciechocin nie prowadzi zbiorczych danych o ilości zwierząt (psów/kotów)
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.
3. W 2011 r. Gmina Ciechocin nie poniosła kosztów związanych z opieką (jednorazowych
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowych, opłat na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, innych).

mgr inr-

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Ciechocinek dnia 13 kwietnia 2012 roku

URZĄD
ul. Kopernika 19
8T-720 Ciechocinek

GTiOS.6140.10.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji d la Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku ,które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 28 marca 2012 roku niniejszym przedkładam informacje dotyczące:
pkt.l - w 2011 roku gmina miała podpisaną umowę stałą ze Schroniskiem dla
Zwierząt w Toruniu obowiązującą od 03 stycznia do 31 grudnia
pkt.2 - w roku 2011 przyjęto do schroniska 14 psów , które utrzymywane
były na koszt gminy
pkt.3 - w roku 2011
realizacja całego zadania przy jednorazowym
umieszczeniu w schronisku + umowa 27 315,73 zł.

Zftstępea B irmistrza
mgr inż^Maria^ Ogrodnwski

l RZ \ ! > G M i v ( ZERNKkOWO
87-641: i /cnijkowo
pou i o r u ń s k i
^oj. kujav..-Ko-pomorskie
tel. 0-55/678 25 88. 0-54/ 287 50 01

Czernikowo, dnia 05.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:
1.

W 2011 roku Gmina miała zawartą umowę na przyjęcie bezpańskich psów z FUH

„PERRO" Agnieszka Wiśniewska Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13.
2.

W 201 1 roku wyłapano 28 psów, koszt z tym związany wyniósł 1 1617,91 zł.

3.

Koszt realizacji zadania wyniósł kwotę w/w oraz jednorazową ryczałtową opłatę

wysokości 1 1 070,00 zł.

Z poważaniem,
/ojt

Otrzymują:
1.

2.

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

URZĄD GMINY
88-306 Dąbrowa,, xii Kasztanowa l'
'
owiat rn^gilerlski

32

01

Dąbrowa, dnia 02 kwietnia 2012 roku

RK -R. 6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 marca
2012 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, że Gmina Dąbrowa w 2011 roku nie miała podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie dwukrotnie zlecono
wyłapywanie bezdomnych psów firmie Vet-Agro Serwis z siedzibą ul. M.
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
Odpowiadając na pkt 2 w 2011 roku zostały wyłapane i utrzymywane na
koszt gminy 2 bezdomne psy.
W zakresie pkt 3 w 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł
4.793,82 zł.

DĄBROWA
czykowski

Osoba prowadząca sprawę
Marta Popielarz
Tel. 523153216

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
6140.03.2012.AKB

Dąbrowa Chełmińska, 25.04.2012 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 26.03.2012 r. informujemy:
- Gmina Dąbrowa Chełmińska posiada zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marek
Wójcik ul. Weterynaryjna 2 w Dąbrowie Chełmińskiej na przejmowanie (wyłapywanie)
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 przypadku nagłym, pod nieobecność
lekarza weterynarii z którym Gmina posiada podpisaną umowę, udzielono l doraźnego
zlecenia Gabinetowi Weterynaryjnego z sąsiedniej gminy Unisław.
- w 2011 roku wyłapano 17 zwierząt (15 psów i 2 koty),
W tym:
• poddano leczeniu/szczepieniu i oddano do adopcji 13 zwierząt (11 psów, 2 koty),
• zwierzęta powypadkowe z dróg poddane eutanazji z powodu rozległych obrażeń - 2 szt.
• zwierzęta poddane eutanazji z powodu niewyleczalnych i zaawansowanych chorób - 2
szt.
- koszt realizacji zadania: 2012 r. - 4252,80 zł., Płatność jednorazowa po wykonaniu zlecenia,
płatne w kasie Urzędu. Płatność za utylizację odpadów niebezpiecznych (zwłoki zwierzęce)
płatne ryczałtem co miesiąc.

mgr ini Rafityław decha

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD GMINY

87-20? Dębowa Łąka

Dębowa Łąka 29.03.2012.

Tei. 5668849 18
Fax 56 688 92 58
woj. kujawsko-pomorskie

RG 7082.1.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 roku odnośnie „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy
Dębowa Łąka informuje.
W roku 2011 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W roku 2011 były jedno doraźne zlecenia na kwotę 710,50 /przywóz
i opieka bezdomnego psa z Dębowej Łąka do schroniska w
Brodnicy/ oraz badanie psa poszkodowanego wskutek kolizji na
kwotę 51,50 zł.
WÓJT,
lek. wet. Sianisłm

URZĄD GMINY
DOBRCZ

Dobrcz, dnia 13 kwietnia 2012r.

ul. Długa 50
86-022 Dobre/.
woj.kujawsko-pomorskie

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

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczącym udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Dobrcz uprzejmie informuje:
1. Na terenie naszej gminy sporadycznie zdarzają się przypadki porzucania zwierząt
domowych - oswojonych psów. Zwierzęta te były wyłapywane przez

Zakład 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. W 2011 r. dzięki szeroko rozpowszechnionej akcji adopcji psy i koty wyłapane na terenie
Gminy Dobrcz nie musiały zostawać umieszczane w schronisku ponieważ trafiały do
nowych właścicieli, dzięki czemu gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z ich
utrzymaniem.

3. j.w.

Otrzymują:
vl/ adresat
2. a/a

AR

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Urząd Gminy Dobre" <urzad@ugdobre.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 kwietnia 2012 13:16
Odpowiadź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Dobre, dnia 11.04.2012 r.
ROP.KROP.1431.17.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros"
Warszawa
Odpowiadając na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej podajemy
informacje w formie oraz kolejności wskazanej we wniosku:
1. W roku 2011 nasza gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
2. Na terenie naszej gminy zdarzają się przypadki wałęsających się bezdomnych psów
jednak szybko znajdują one nowych właścicieli. Należy dodać, że żadne ze zwierząt nie
było utrzymywane na koszt gminy.
3. Nie dotyczy naszej gminy.

Z poważaniem
Stefan Śpibida
Wójt Gminy Dobre

2012-08-11

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 kwietnia 2012r.
GGM.6122.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012r. (wpłynął 29.03.2012r.) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami i ich wyłapywanie” informuję, że:
1. w 2011 roku Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. W jednym przypadku odłowiona we
własnym zakresie suka z miotem została umieszczona w schronisku dla zwierząt
w Płocku,
2. ponadto w roku ubiegłym gmina we własnym zakresie wyłapała 2 psy i przekazała je
do adopcji nowemu właścicielowi,
3. całkowity koszt realizacji zadań w 2011r. (opieka weterynaryjna, opieka w schronisku,
zakup karmy) wyniósł 1393 zł.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zofia Jóźwiak
Kierownik Referatu
Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej

WÓJT GMINT
DRAGACZ
woj. kujawsko-pomorskie

Dragacz, dnia 29.03.2012r.

RGiFE-II.6233.05.2012

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

INFORMACJA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
(data wpływu 28.03.2012r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że została zawarta w dniu

03.01.201 Ir.

pomiędzy

umowa

Nr

3/RGiFE-II/2011

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 2011 roku wynosiła : 41 psów .

Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 83.977,17 zł (brutto) a forma płatności
za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

W

URZĄD GMINY
36-140 Drzycim

,ui, Podgórna 1 o

(l tlźł\A/GISi~t -woj. kujawska

Drzycim, 2012-04-10

n/^r^i^ft-i^-i^

*

RIRG.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, iż:

Ad. l: Tak, z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Daniel" z siedzibą w
Grudziądzu.
Ad. 2.: Wyłapanych: 3 psy, (z 2010 r. pozostało 5 psów), stan na koniec 2011 r.
4 psy ( 3 znalazły nowego właściciela, l padł).
Ad. 3: łączne wydatki w 2011 r.: 32846,06 zł, płacono wg. bieżących
miesięcznych faktur wg. Wskazań faktycznego pobytu w schronisku oraz
kosztów wyłapania.

frastruktury

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Monika Amenda" <srodowisko@fabianki.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 maja 2012 13:42
Temat:
dot. wniosku o udzielenie informacji publicznwej.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r. (wpływ: 29.03.2012r.
1. Gmina od 1 marca 2011r. miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwiarząt "
Przyjaciel" w Kutnie
2. Przez czas trwania umowy w 2011r. schronisko rzyjęło 5 psów z terenu gminy Fabianki
3. koszt utrzymania psów w schronisku w 2011r. wynosił ok 4,000 zł
Pozdrawiam
Urząd Gminy Fabianki

__________ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 7147
(20120518) __________
Wiadomo ć została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-14

WÓJT GMINY G Ą S A W A
88-410 Gąsawa, ul.Ziiińska 8
IRG. 7062.3.2012

Gąsawa, 30 marca 2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2012 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie informuje, że w 2011 roku Gmina
Gąsawa dokonała wyłapania 2 sztuk bezdomnych zwierząt (psów). Zlecenie wykonał Zakład Weterynaryjny
Marek Woźniak , 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wyłapane zwierzęta zostały bezpośrednio adoptowane
przez mieszkańców, żadne nie przebywały w schroniskach.
Gmina Gąsawa w 2011 roku poniosła wydatek w kwocie 800,00 zł za wyłapanie 2 sztuk psów.

mgi Danuta Tomaszeiuskfl
SEKRETARZ GMINY

Wyk: L M

U R Z Ą kJ ói'» i <A 3 'i J •«
Golubia-Dobrzynia
87-400 Golub-Dobrzyń;P!ac Tysiącleci i 25
pow. goiu bsko-dobrzyń^ki
w o j . kujawsko-pomorskie

Golub-Dobrzyń, 2012-04-11

WKMN.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012r. uprzejmie informuję, że w 2011 r.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie miała podpisanej jeszcze umowy z żadnym schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmowali się wyznaczeniu
pracownicy Urzędu Miasta oraz Straż Miejska.
W 2011 r. w „Przytulisku" przebywało 65 psów, z czego do adopcji zostało oddanych
52 psów. Na wyżywienie i opiekę weterynaryjną Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wykorzystała
kwotę około 30 tys.zł.

Z poważaniem

ourii
Dłubią l
~ up. Jerz
Komu^£T"« j»^

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska /*
Tel.wew.13, e-mail:bkolodziejska@golub-dobrzyn.pl

URZĄD GMINY SOLUB-DOBRZYŃ
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Goiub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 00-03, fax 056 683 52 76
NIP:878-10-19-960 REGON:005726411

Golub - Dobrzyń, 23.04.2012r.

GGR. 6140.5.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012r. 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 2011 r. umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, oraz nie ponosiła kosztów z tym związanych.

2 uj^/Wojta

mgr i
! Refaratu
Gospodarki Gratami, Rolnictwa
i Oćhrofiyj frodowiska

Górzno, dnia 6.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie” informuję:
1. Gmina Górzno nie miała w 2011 r. podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt było realizowane po
zgłoszeniu przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy ul. Ustronie 20b,
87‐300 Brodnica.
2. W 2011 r. na koszt Gminy Górzno było wyłapanych 7 bezpańskich psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 4.855 zł. Opłata objęła przewóz,
utrzymanie, opieka lekarza weterynarii, szczepienia itp. Zapłata nastąpiła na
podstawie rachunków przesłanych przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w
Brodnicy.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt elektroniczny lub telefoniczny te. 564989249

Z poważaniem
Jacek Warmiński

GMINA
ul Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
woj. kujawsko-pomorskie

GOSTYCYN
tel. +48 (052) 336-73-10
fax +48 (052) 336-73-11
www.gostycyn.pl
Gostycyn, 02.04.2012 r.

OŚ.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu
28.03.2012 r., Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż w 2011 roku nie zostały zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gostycyn.
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, nie zawsze zwracają uwagę, aby te nie wychodziły
poza obręb własnych gospodarstw.

'imim
ucharsh

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/akta

Sprawę prowadzi
Podinspektor gminny
Paweł Patoleta
tel./052/33673 13

URZĄD MIEJSKI
w Grudziądzu
86-30(1 Grudziądz, u! Ratuszowa 1

Grudziądz, dnia 02 kwietnia 2012 r.

GK-II.6140.8.2012

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 26.03.2012 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 2011 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 2011 r.:
a) psy: liczba psów przyjętych od 01.01.2011 do 31.12.2011 to 354, stan na dzień
31.12.2011 r. to 162 psy;
b) koty: liczba kotów przyjętych od 01.01.2011 do 31.12.2011 to 25, stan na dzień
31.12.2011 r. to 8 kotów;
Ad. 3.
Płatność za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt w pierwszej połowie roku, od
l lipca 2011 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu odpłatność miesięczna jest w formie
ryczałtu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: w 2011 roku - 682.859,16 zł brutto,

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

OŚR.6140.6.2012

Grudziądz. 04.04.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 Urząd Gminy Grudziądz
informuje :
1. stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
w roku 2011 Gmina podpisała ze schroniskiem dla zwierząt w Węgrowie gmina
Grudziądz
2.liczba zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011r

to 54 szt.
3 Wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy w 2011 roku jest należność roczna
podatku za grunty i budynki przeznaczone pod działalność „Ośrodka Opieki nad
Zwierzętami /podatek od nieruchomości/.

Urząd Gminy w Grudę
86-330 MEŁNO
woj. kujawsko-pomorskie

a5 dnia 11.04.2012r.

Gmt

DG6140.1.2012HU

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

Dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. Uprzejmie informujemy, że Gmina Gruta podpisała umowę na 2011
rok
z
Zakładem
Usług
Leśnych 86-300 Grudziądz ul. Nad
Torem Ośrodek Opieki nad Zwierzętami z Panem Arturem Zielaskowskim.
2. W okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r przyjęto do Ośrodka Opieki nad
Zwierzętami 9 psów z terenu naszej gminy.
3. Koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wyniósł 21 880,15zł.

wz. Wójta Gminy

Inowrocław, 2 kwietnia 2012 r.

, . '; '.'O Inowrocław
WGK-I.6140.9.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 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 30 grudnia 2011 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

bezdomnych zwierząt zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 165 w Inowrocławiu.
Z terenu Miasta w 2011 r. wyłapano 205 sztuki zwierząt i zapewniono opiekę łącznie
454 zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 524.335,14 zł brutto. Rozliczenie
powierzonych

zadań

zaewidencjonowanych

odbywa

się

comiesięcznie

w Przedsiębiorstwie

wg

stanu

zwierząt

JENTA
3WRGCŁAWIA

Stachąwiak

(Q adresat

2. a/a
JRtel. (52) 35-55-437

koty)

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

sp. z o. o.

Otrzymują:

(psy,

WÓJT
GMINYlNOWROCŁAW

Inowrocław, dnia 2012-04-03

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

ROŚ.II.6140.22.2012

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

W odpowiedzi na przedłożone pismo w dniu 28 marca 2012r. 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 roku 2011 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) wyłapanych -31; utrzymywanych w schronisku - 16szt.
3. Koszt realizacj i zadania w roku 2011:
- 84.785,94 zł
Rozliczenie było zgodne z zawartą umowątj. jednorazowa opłata za utrzymanie zwierząt
w schronisku na podstawie faktury wystawionej na dzień 31.12.2011 r. oraz miesięczna
opłata za wyłapywanie na podstawie faktur wystawianych na ostatni dzień każdego m-ca.

WO J
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Otrzymują:
l.
Biuro Ochrony Zwierząt, Fundacji dla Zwierząt „Argos" ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
~2.
a7a~

A. Kremska

URZĄD GMINY i MIASTA
w izbłcy Kujawskiej

j

Izbica Ku awska dnia

05.04.2012 r.

87-866
pow. wtoołewfikl

RŚE.6143.8.2012

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
26 marca 2012 roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuję, że w roku 2011 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.

//
MarMSledziński

M'asta i Gminy

Jabłonowo Pomorskie, dnia: 04.04.20 1 2 roku

| Główna 28
U| Główna 28
87-330 Jabłonowo Pom.

tel. 056 69 76 837

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012 roku
uprzejmie informuję, że:
1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w roku 2011 miała podpisaną stałą
umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Daniel" Zielaskowski
Artur ul. Nad Torem l, 86-300 Grudziądz na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami oraz udzielała doraźnych zleceń Brodnickiemu
Schronisku dla Zwierząt „Reksio" ul. Ustronie 20B, 87-300 Brodnica.
2. Zwierzęta wyłapane:
- psy 14 sztuk.
3. Koszt realizacji całego zadania 11732,23 złotych, forma płatności
jednorazowa za umieszczenie w schronisku -13 sztuk, opłata na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką-l sztuka.

Z poważaniem:
I. im Gt
1

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

Janowiec Wlkp. dnia 29.03.2012r.

BURMISTRZ JANOWA WLKP
ul.Gniei»wńek«3
88-430 Janowiec Wlkp

SM. 6140.1.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 26 marca 2012r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" odpowiadam na zawarte w nim pytania:
ad. 1 - umowa z podmiotem wyłapującym: Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztofa
Woźniaka, Bielawy 38 oraz porozumienie na powierzenie Miastu Gniezno
realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2011 roku.
ad. 2 - w 2011 roku wyłapano 33 zwierzęta, z czego 14 utrzymywano w schronisku,
a 19 przekazano właścicielom,
ad. 3 - w 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 19450,00 zł, forma płatności:
od dostarczonej sztuki.
Z poważaniem:

Ma

Wójt Gminy jeżewo
ai.świecka 12.86-131JEŻEWO
i;

.;

.^..y^-no

Jeżewo, dnia 03.04.2012 r.

UG.6140.6.2012

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 2011 roku gmina Jeżewo miała stałą umowę na wyłapywanie
oraz opiekę nad bezpańskimi psami z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „Daniel" z siedzibą w Grudziądzu na ul. Nad Torem 1;
ad.2) w 2011 roku nie było na terenie gminy zwierząt wyłapanych
i utrzymywanych na koszt gminy;
ad.3) w 2011 roku gmina wydała 50 zł ria realizację całego zadania (l eutanazja
nieuleczalnie chorego psa wykonana przez lekarza weterynarii).

WÓJT GWHNY
Jeziora Wielkie
oi. kuiawskoDomorskie

^.^ ^^2012.03.30

RGK 6140.5.2012

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 2011 roku Gmina Jeziora Wielkie nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
2. W ubiegłym roku zostało wyłapanych 5 psów i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.
łącznie było 10 sztuk.
3. Koszty związane z utrzymaniem psów w 201 Ir. wyniosły 5109,96 złotych,

T dMINY

t

Zbysław w^makowski

URZĄD MIEJSKI

w Kamieniu Krajeńskim
Pl. Odrody.cnia 3

89-430 Kamień Krajeński

Kamień Krajeński, 04.04.2012 r.

tel. 38945 10, fax 388 63 92

R.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, że:

1. Gmina Kamień Krajeński w 2011 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 2011 r. roku wyłapano na terenie gminy 3 psy. Zwierzęta te były przekazane
osobom wyrażającym chęć opieki nad nimi.
3. Gmina w 2011 r. poniosła łączny koszt za wyłapanie i utrzymanie w schronisku
bezdomnych zwierząt w wysokości 7520,71 zł. Płatność następowała na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI W KCYNI
ul. Rynek 23. 89-240 Kcynia
tel. 52 589 37 20 fax. 52 589 37 22
e-mail: urzad(tt:kcynia.pl
www.kcynia.pl

Kcynia, dnia 2 kwietnia 2012 r.
Nasz Znak: RR 6140.1.18.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Miejski w Kcyni informuje,
iż w roku 2011 wyłapywaniem i transportem zwierząt bezdomnych zajmował się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni.
W roku 2011 z terenu Miasta i Gminy Kcynia do schroniska przetransportowano
trzydzieści psów i dwa koty.
Koszt realizacji zadania wyniósł 28 048,02 zł płatne na podstawie wystawionych
faktur.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
e-mail: boz@boz.org.pl

Urząd Gminy w Kikole w odpowiedzi na pismo z dnia 26.marca 2012 dotyczącego
„ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” informuje:
1. Gmina Kikół nie posiada umowy dotyczącej wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Zadanie to wykonujemy we własnym zakresie własnymi służbami.
2. Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gm. Kikół w roku
2011 wynosiło 4 szt.
3. Dla tych zwierząt znaleziono nowych opiekunów. Koszt realizacji całego
zadania którego zakres obejmował:
- opiekę weterynaryjną , zakup karmy, środki transportu - 1000,00
- opieka nad zwierzętami do chwili znalezienia nowego opiekuna,
koszty świadczenia pracy naszych pracowników
- 850,00

Sporządził:
Zbigniew Ambroziak
tel. 54 289-46-70 w.30

Urząd Gminy Kłodawa
ul.Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./fax (0-95) 7-216-660
mjedraszczyk@klodawa,pl

Kłodawa 25-04-2012 r.
RDK.6140.17.2012.MJ
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 2-04-2012r. informujemy :
Ad. l
Gmina w 201 Ir. miała podpisana umowę z firma „RACKER"
Brzozowiec ul. Polna 26A, 66-446 Deszczno.
Ad. 2 -- w 2011 r. wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 13 psów i osiem
kotów
Ad. 3 - w 2011 r. wydatkowano 11102,70 PLN. Forma płatności -jednorazowa
za umieszczenie w hotelu dla psów.

Z poważaniem

Kierownik
Gosp
Ochr,

a

ictwa,
ej,
i Promocji

URZĄD GMINY
w KONECKU
87-702 Koneck
MIP 891-14-00-004 Regon 000534227

tel./fax (054) 272 23 02

Koneck, dn. 09.05.202 r.

GKM.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012 r. (wpływ - 28.03.2012 r.),
znak KP 61 dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w odniesieniu do poszczególnych punktów wniosku
informuję:
1. Gmina Koneck nie miała w 2011 r. stałej umowy na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a jedynie udzielała doraźnych
zleceń na pomoc dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych
poniższej wskazanym jednostkom:
• Przychodnia Weterynaryjna Aleksander Słowikowski
ul. Radziejowska 22
87 - 707 Zakrzewo
• Gabinet Weterynaryjny Yectra Józef Soroka
ul. Wyspiańskiego 3
87 - 700 Aleksandrów Kujawski;
2. w roku 2011 na terenie Gminy Koneck nie dokonywano wyłapywania zwierząt,
a także nie było żadnego utrzymywanego na koszt gminy;
3. koszty realizacji zadań wynikających z opieki nad bezdomnymi zwierzętami
poszkodowanymi w wypadkach drogowych wyniosły w roku 2011

- 350,00

złotych i płatność została dokonana przelewem po przedłożeniu rachunku przez
Wykonawcę zlecenia.
mgrinż. Jan Ko&cftrzyfiski
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
1. Adresat
2. GKMa/a

Piać Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3828 401

e-mai! info@um.koronowo.pl www.koronowo.pl
Koronowo, dnia 03.04.2012 r.
OBK-OC.5520.17.2012

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

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję co następuje:
Ad.l) W dniu 03.01.2011 r. podpisane zostało porozumienie, na mocy którego Gmina
Koronowo powierzyła Miastu Bydgoszcz wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki
bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo. Zadania te realizowane były przez Schronisko
dla Zwierząt w Bydgoszczy, będące jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy. Zgodnie
z umową psy wyłapywane były przez 5 osób, z którymi Urząd Miejski w Koronowie podpisał
umowę - zlecenie, oraz dowożone samochodem Ford Transit stanowiącym własność Gminy
Koronowo.
Dodatkowo, w przypadku wyłapania zwierząt wolno żyjących (np. lisy, żmije
zygzakowate) oraz pomocy rannym zwierzętom, Gmina Koronowo doraźnie zlecała realizację
tych zadań firmom zewnętrznym, takim jak:
- Usługi Weterynaryjne „Animal Patrol" lek. wet. Renata Nowicka, ul. Wierzbowa 2,
86-061 Kobylarnia,
- Gabinet Weterynaryjny s.c. Jan Jesa, Mariusz Kowalski, Krzysztof Kurnik, Marek
Młynarski, ul. Pomianowskiego 7, 86-010 Koronowo;
strona: "i /. 2
przygotował: Jarosław Stoba
inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania GCZK
te!,: 52 3826 474, e-rnail: jaroslaw.stoba@um.koronowo.pl

B u r m i s t r z M i as ta K o w a l
87-820 Kowal ul. Piwna 24,
Tel: 054 284 12 55, 054 284 20 23,fax. 054 284 22 31
e-mail: kowaKwkowal.eu strona internetowa: www.kowal.eu

Kowal 2.04.2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
Informuję że:

Ad l - gmina w 2011 nie miała zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach. Wcześniej gmina
doraźnie korzystała z pomocy schroniska dla zwierząt we Włocławku
Ad2 - gmina w 2011 nie miała zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach

Obecnie gmina ma podpisana stałą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Kutnie.

1

GMINY KOWAL
ul. Piwna 33, 87-820 Kowal
www.gminakowal.pl

Kowal dnia 10.04.2012 r.

OS.614.01.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZ4T
Fundacja dla ZwierzaJ: ,,Agros"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutkow
wykonywania zadania ,,opieki nad zwierz^tami bezdomnymi i ich wylapywanie" Wojt gminy
Kowal informuje:
1. Gmina Kowal nie posiadata w 2011 r. podpisanej umowy z lecznic% weterynaryjna^
dorazne zlecenia byly wykonywane przez lekarza weterynarii Pania_ Beat? Trawinska^lecznica w miescie Kowal.
2. Zbiorcze zestawienie zdarzefi na terenie Gminy Kowal w roku 2011 r. :
l).Zgfoszenie - m. Unistawice -Pies potrajsony przez samochod w m. Unislawice- strona
lewa 150 m. przy CPN droga krajowa nr 1
- nie odnaleziono psa
2).Zgloszenie -pies mieszaniec, bezdomny przyblajcal si§ na posesje^ w m. Dajjrowka nie
je nie pije - chory - wizyta na posesji z lekarzem weterynarii - pies rasy mieszanej, maty
ok. 10-15 kg, masc -ruda - po badaniu lekarskim - decyzj a eutanazj a -zwloki przekazano
do finny HETMAN,
3). Zgloszenie- Komenda Policji we Wloclawku - kolizja z psem na drodze krajowej nr 1
w m. Dziardonice km 161+50 - pies mieszaniec ok. 40 kg pies bezdomny -weterynarz
decyzj a - eutanazj a na miejscu - zwloki flrma HETMAN,
4). Zgloszenie- pies odnaleziony przy trasie krajowej nr 1 na terenie gminy Kowal polamane 4 laty najprawdopodobniej wynik wypadku z samochodem - pies przebywa
w schronisku dla zwierza^t we Wloclawku - leczenie na koszt Gminy Kowal

5). Zgloszenie o blakajq.cym si§ psie w lesie m. Debniaki wspolpraca z Towarzystwem
Opieki nad Zwierz^tami we Wloclawku - pies suczka waga ok. 1 8 kg mieszaniec,
- adopcjaposesjaModzerowo gm. Wloclawek.
6). Zgloszenie bezdomnego psa przy barze w m. Unislawice - biato czarny mieszaniec
waga ok. 13 kg wchodzi do baru, pies bezdomny, bez obrozy, wlasciciel nieznany.- pies
zostal przewieziony do ZUK -pilnuje terenu.
7). Zgloszenie pies wm. Unislawice -interwencj a z Towarzystwem Opieki nad
ZwierzQtami z Wloclawka, zle warunki przebywania psa - gospodarz wezwany do
poprawy warunkow - kontrola z policjq.- gospodarz poprawil warunki bytowania psa.
8). Zgloszenie - Bernardyn w m. Grabkowo porzucony przy budowie autostrady
przywiajzany do znaku drogowego - weterynarz - uspokojenie psa - adopcja do
gospodarstwa m. Przydatki Golaszewskie wspolpraca z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzetami.
9). Zgloszenie - Haski blakajacy si? po wsi Krzewent - wyjazd w teren psa nie
odnaleziono,
10). Rudy pies - kundel blaka si? przy posesji m. Debniaki - dokarmiany przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami - akcja adopcyjna - ulotki informacja do soltysa
wsi Debniaki.
3. Koszty realizacji zadan opieki nad bezdomnymi zwierz^tami w roku 201 1 r.
- obsluga weterynaryjna 200 zl
- dokarmianie - 80 zt
Zup W O J T A
Sekretarz Gffn>iy KOWaT

n?

Otrzymuj^
1. adresat
2. a/a

Sporz^dzil:

i N S P E K T/0 R
ds. Ochrony Srodowi^, Inwestycji

Marc in&ogda Iski

URZĄD MIEJSKI
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności l
87- 410 Kowalewo Pomorskie
GKiM.6140.1.2012

Kowalewo Pomorskie, dnia 03.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu 28.03.2012 roku)
dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków 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 2011 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 2011 roku wyłapano 40 bezdomnych
psów.
3. Za jednorazowe, efektywne wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy
Kowalewo

Pomorskie oraz ich transport do miejsca przetrzymywania wykonawca

otrzymywał wynagrodzenie:
- z terenu miasta - w wysokości 44,00 zł netto,
- z terenu gminy - w wysokości 66,00 zł netto.
Za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2011 wykonawca otrzymywał
wynagrodzenie w wysokości wynosiła 5,60 zł netto za jedno zwierzę dziennie. Łącznie
w 2011 roku Gmina Kowalewo Pomorskie za wyłapywanie oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom, tj. prowadzenie przechowalni i pomoc weterynaryjną poniosła
koszty w wysokości 66.717,17 zł brutto.
z up. BURMISTRZA
n -.T,-, •
P. Wismewska

mgr Malaorzi

Wegner
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ŚR-L.6140.7.2012

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

dot: pisma z dnia 26 marca 2012 r.
Urząd Miejski w Kruszwicy informuje :
1. W roku 2011 podpisana była umowa na wykonywanie usług wyłapywania i utrzymania
bezdomnych zwierząt w schronisku w Inowrocławiu, które prowadzi Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o. o. ul. ks.
P. Wawrzyniaka 33, 88 -100 Inowrocław Nr KRS 000000059483
2. Koszt odłowienia zwierząt - 2585,10 zł
Koszty transportu ( dojazd , powrót) - 3676,48 zł
Kost przebywania zwierząt w schronisku - 89091,36
(tj. 20-25 psów w ciągu roku 2011)
3. Całkowity koszt realizacji całego zadania to kwota 95.352,94 zł

Otrzymują:

Z-d9kBurrr\jstrza
Mikołaj f

(T) adresat
2. a/a (Jerzybstrowski)

Książki, dnia 29 marca 2012r.

RG.6140.2.2012

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16 marca 2012r. dotyczącego „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" podaję następujące informacje:
1) w roku 2011 gmina Książki niemiała podpisanej stałej umowy lecz doraźnie zlecała
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
2) w roku 2011 -2 psy dostarczono do schroniska opłata 1466,30zł,
3) gmina ponosiła powyższe koszty na podstawie jednorazowej opłaty za umieszczenie
w schronisku psa.
Jednocześnie pragnę nadmienić, iż dla bezdomnych psów poszukujemy opiekunów.
W wyniku poszukiwań udało się znaleźć nowy dom dla kilku psów.
Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

{

lejsfd
w Łabisrynie

Łabiszyn, dnia 2 kwietnia 2012 r.

ROŚ. 1431.8.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012 roku dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że Gmina Łabiszyn w 2011 r.
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 rok 2011 r.:
- ilość wyłapanych zwierząt - 15 szt.
- ilość utrzymywanych zwierząt na koniec roku 2011 r. - 16 szt.
- koszt realizacji całego zadania - 44 851,66 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych
osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 66/100).

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

_

. Burmistrza

mgr ;nr, :y a r/e n a Bujak
K ero/-. k Rty~'H-i.
Rolnictwa. Or-ron-. = mci- ,viska
i Gospodarki Nieruchome, .;;ami

Sporządził: MA
Sprawdził: MB

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Agnieszka Chmielewska UM Lipno" <srodowisko@umlipno.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
19 czerwca 2012 14:03
Re: opłata za udzielenie informacji o środowisku

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji uprzejmie informuję, że
Ad 1) Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem Węgrowie
86‐300 Grudziądz, ul. Nad Torem 1
Ad 2) W schronisku na koszt gminy utrzymywane było siedem bezdomnych psów wyłapanych z
terenu miasta
Ad 3) Koszt utrzymania to około 40.000,000 zł płacone co miesiąc po otrzymaniu faktury ze
schroniska.
Pozdrawiam
Agnieszka Chmielewska
From: Argos/BOZ
Sent: Tuesday, June 19, 2012 12:40 PM
To: Agnieszka Chmielewska UM Lipno
Subject: Re: opłata za udzielenie informacji o środowisku
Załączam potwierdzenie z banku o przelaniu opłaty za udzielenie informacji publicznej
Tadeusz Wypych
boz@boz.org.pl
22 615 52 82
----- Original Message ----From: Agnieszka Chmielewska UM Lipno
To: boz.@boz.org.pl
Cc: >
Sent: Monday, April 16, 2012 9:10 AM
Subject: opłata za udzielenie informacji o środowisku
Witam
W nawiązaniu do wniosklu o udzelenie informacji dotyczącej bezdomnych zwierżat wyłapanych z
miasta Lipna i kosztów utrzymania wschronisku w roku 2011 proszę o dokonaniu opłaty w wysokości 5
złoty na konto 13 9537 0000 2004 0043 0777 0001.
Po zaksięgowaniu wpłaty informacja zostanie udzielona pocztą elektroniczną.
Przy dokonywaniu przelewu proszę o udzielenie informacji na mój adres meilowy.
Pozdrawiam
Agnieszka Chmielewska

2012-08-14

Lniano, dn. 27 kwietnia 2012 r.

URZĄD GMINY
86-141 L n i a n o
woj. kujawsko-pornorskie
GKiOP.6140.1.2012

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. Nr 112, póz. 1198) w odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt w Warszawie o
udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Lnianie informuje:
1. Gmina Lniano w 2011 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki - doraźnego zlecenia udzielono jednorazowo "Błysk" Spółka Komunalna Sp. z o.o., 86-120 Pruszcz.
2. W roku 2011 wyłapano i utrzymywano 5 bezdomnych psów.
3. W roku 2011 na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie Gmina Lniano poniosła koszty w wysokości 1984,85 zł.
Płatność następowała sukcesywnie po wystawieniu faktur.

zyprWÓJTA
^jnagr Hanna Sucharska
Sekretarz Gminy

otrzymują:
\. wnioskodawca
T~~~a/a -ARG/ARG

l/l

URZĄD GMINY
07-732

LUB AŃ l

Lubanie, dn. 03.04.2012r.

pow. włocławski

RIGoś. 6140.2.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Lubanie odpowiada na zadane pytania:
Ad. 1. Gmina Lubanie nie miała podpisanej w 2011r. umowy ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
Ad. 2. Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymanych na koszt gminy-O,
Ad.3. Koszt realizacji zadania - 0.

J T
mgr Sławomir Piernikomki

Otrzymują:
|£) Adresat

2. a/a

ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ l KOMUNALNEJ
8T-162 LUSICZ ul-Torufiska 36 A
NIP-879-24-26-522

«/fax ( 056) 67 - 82 - 709

Lubiczdnia11.04.2012r.
ZD.721.136.2012 r.

Biuro OtliroiA-y Z,wLefZć|t
Fi/u-utacjl etla z.wierząt „Argos"

ul. Garncarska37A
04-886 WARSZAWA

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
stosownie do pisma z dnia 26.03.2012 r, informuje, że :
- w roku 2011 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 2011 wyłapano z terenu gminy i umieszczono w
schronisku ogółem 84 zwierzęta - koszt tych operacji w roku 2011
zamknął się w kwocie 50.140 zł.
- forma płatności ustalona była w zawartej umowie i polegała na
wniesieniu jednorazowo opłaty ryczałtowej oraz opłat wynikających z
bieżącej ewidencji wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząt.

Z poważaniem

Zarządu Dróg G^spaflMi Mieszkaniowej
iKorrnjnalfej^jJubiczu

mgr iriż. Grażyna Buczeń

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kuj. 12.04.2012 r.

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
a Polskiego 29

INW.6140.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 roku
informuję, co następuje:
1. W roku 2011 Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie miał podpisanej na stałe umowy i
nie udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
3. W roku 2011 Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim na realizację w/w zadania poniósł
koszty w wysokości 227 zł ( opieka weterynaryjna).

L up. BURMISTRZA

chnowski

"SEKRETARZ

URZĄD GMIn
89-526 L U B I E W C
woj. kujawsko-pomorekie

Lubiewo, dnia 20.04.2012 r.

tel./fax 33 493 10

OŚiR.6140.8.2012

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 2011 r. nie zlecała oraz nie zawierała stałych umów
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ani zapewnianie im opieki.

2. W 2011 r. na terenie gminy zostało wyłapanych 5 bezdomnych psów.

3. W związku z powyższym zadaniem Urząd Gminy Lubiewo poniósł koszty
w wysokości 7120,37 zł. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji
zwierząt.

,j.o Sekretarza Gminy
Otrzymują:

(\) Adresat.
2. Aa.

URZĄD GMINY I
ul. Brzeska 49
S7-890 L U B R A N I E '
woj. kujawsko-pomorskie
rei /fax 054 286 24 98

Lubraniec, dnia 12 kwietnia 2012 r.

R.6140.6.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. podania informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu uprzejmie
informuje, że:
1. w roku 2011 gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
( brak w naszej okolicy instytucji chcących zajmować się opieką nad bezdomnymi
zwierzętami - najbliższe schronisko we Włocławku z uwagi na przepełnienie nie wyraża
zgody na współpracę z okolicznymi gminami).
2. problem bezpańskich zwierząt gmina rozwiązuje we własnym zakresie - każdorazowo
szukamy chętnych do adopcji zwierzęcia - w roku 2011 2 szt. zwierząt utrzymywane były na
koszt gminy - finansowaliśmy zakup karmy i usługi weterynaryjne osobom opiekującym się
(koszt 1000 zł).

WDS.6231.214.2012

Mogilno. 18.04.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2011 uprzejmie informuję co następuje :
1. Gmina Mogilno w roku 2011 podpisała umowę stałą na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.
z.o.o .
2. W roku 2011 zostało wyłapanych 45 szt. zwierząt a w roku 2010 wyłapano 25 szt. zwierząt.
3. Koszt realizacji umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2011 wyniósł
24.000,00 zł . Płatność realizowana była w równych ratach miesięcznych .

Otrzymują :
l . Adresat .

2. A/a.

OC.

Jarosław/Ciesielski
astępcBurmistrza

URZĄD MIASTA i GMINY w MROCZY
89-115 Mroczą, Plac l Maja 20
Tel. (52) 3867410, Fax. (52) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-13-74-181, REGON: 000528942

Mroczą, dnia 02.04.2012
Nasz znak: RK 6140.15.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Informuję, że
Gmina Mroczą na sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 09.03.2012 r. przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Miasta i Gminy Mroczą". W programie tym zgodnie z art. l la ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 r. zapewniono realizację zadania polegającego na wyłapywaniu - odławianiu
bezdomnych zwierząt, a zadanie te powierzone zostało Straży Miejskiej w Mroczy oraz
pracownikom

Referatu

Obsługi

Komunalnej

tutejszego

UMiG. Natomiast

zapewnienie

odpowiedniej opieki - pielęgnacji bezdomnym zwierzętom to zadanie pracowników w/w referatu.
W 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Mroczą wyłapano - odłowiono 29 szt. zwierząt ( psów ) z
czego 13 psów oddano do adopcji a 19 psów przekazano do schroniska w Białogardzie, z którym
Gmina Mroczą miała podpisaną umowę ( 3 psy pozostały z roku 2010 ). Koszt realizacji całego
zadania w 2011 r. wyniósł 23.416,22 zł. W ramach tych środków zakupiono niezbędne materiały
oraz wykonano n/w usługi:
• kwotę 3.786,05 zł wydatkowano na suchą karmę dla psów oraz obroże,
•

kwotę 19.000,00 zł wydatkowano na oddanie bezpańskich psów wyłapanych na terenie
Miasta i Gminy Mroczą do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie, z którym Gmina miała
podpisaną umowę ( umowa nr 272.20.2011 z 10.03.201 Ir. - jest to opłata jednorazowa za
umieszczenie zwierząt w schronisku ). Następny wydatek związany był z obsługą
weterynaryjną, na którą wydatkowano kwotę 630,17 zł.

W przypadku pytań dotyczących ochrony zwierząt proszę kontaktować się z Panem Pawłem
Góreckim - kierownikiem Referatu Obsługi Komunalnej UMiG w Mroczy, Plac l Maja 20,
89-115 Mroczą, pok. 201 lub telefonicznie 52 386 74 10, 52 386 74 56 lub tel. kom. 503 189 175.

7. up. BUlkMISTRZA
M i a s t ;> * O m i n y
/ 4 łCK_u6ic/<ii
i tuż. S/cńih
rfiiAtR i Gminy

Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a.

«'• KS. Skargi 7 3!^

***

Nakło nad Notecią 27.04.2012 r.

n

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku informuję, że Urząd Miasta
i Gminy Nakło w roku 2011 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 2011 z terenu
Gminy wyłapaliśmy 64 bezdomnych zwierząt, dzięki pracy wolontariuszki pieski te
zostały adoptowane przez mieszkańców i nie przekazaliśmy żadnego psa do
schroniska w Białogardzie. Gmina Nakło wydała na opiekę nad bezpańskimi
zwierzętami w 2011 roku 7.028,18 zł

Otrzymują:
Adresat
2. Wydz. GKŚ a/3 tb

Pto\r Kalamon
Z-cą Burmistrza

R Z Ą D Ml A S i
87-730 NIESZAWA
! *_IX/

-•.-»» *— -—^
k l n. i n

*J

(054)'283°8W6!283^1-».6

Nieszawa, dnia29.03.2012r.

' f a y (054)283-81-22

WIBiS. 1610.21.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
(data wpływu 28.03.2012r.) w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu
przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.l. Gmina w 2011 r. nie miała podpisanej stałej umowy, ani nie dokonywała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
Ad.2. W chwili obecnej nie ma zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy,
Ad.3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

WÓJT GMINY
Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka, OL kwietnia 2012 r.

RGG-IY.6140.7.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r., przedstawiam informację na temat
sposobu i skutków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
w 2011 roku.

Umowa

Usługa
wyłapywania
Usługa
utrzymywania
i opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami

Usługa
utrzymywania
i opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami

Lek. wet. Renata
Nowicka ANIMAL
PATROL, Kobylarnia
ul. Wierzbowa 2,
86-061 Brzoza
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp.
z o. o., ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33,
88-100 Inowrocław
- cały rok
Schronisko dla Zwierząt
w Bydgoszczy na
podstawie porozumienia
międzygminnego z dnia
1 sierpnia 2011 r.

Ilość psów

Forma płatności
za opiekę w
schronisku

Koszt usług

X

x

10755,42

7 (cały rok)
7 (do czasu
adopcji
i in.)

1 2 zł netto/dzień

49 963,97

Dotacja za psa
dorosłego 400,00
zł, za szczenię
200,00 zł, oraz
dotacja
miesięczna
1 200,00 zł

10600,00

10
1 \J

71 319,39
Przygotowujący informację: Agata Spychalska, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy Nowa Wieś Wielka, tel. 52 320 68 44, adres e-mail: os@nowawieswielka.pl

WÓJT
V*-> Łj/
Wojcik ch Oskwarek
Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

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 13 kwietnia 2012 roku
Znak: IKS.033.30.2012.LC

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 26 marca 2012 roku ( data wpływu 28.03.2012 r.) Urząd Gminy
w Nowem odpowiada na pytania w kolejności ich zadawania w piśmie:
Ad. l - Stała umowa z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL"
ul. Nad Torem l, 86-300 Grudziądz
Ad. 2 -jeden bocian
Ad. 3 - 222,12 zł brutto z tytułu wykonania usługi utrzymania bociana (jeden przypadek w 2011 roku)

BURMISTRZ
*5

mgr im. Czesiów Woliństd

URZĄD GMINY W DBROWIE
ul. Aleja Lipowa 27. 87- 1 26 Obrowo

Obrowo, dnia 05. 04.20 1 2 r.
SG.030.36.2012.MK

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami

i ich

wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Wójt Gminy w Obrowie uprzejmie informuje:
1. W 2011 roku gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wszelkie prace dotyczące w/w zadania gmina starała się na bieżąco
realizować poprzez zlecenie dla weterynarzy z naszego regionu. Część zwierząt trafiła
do gospodarstw rolnych. Pozostała część psów i kotów znalazła tymczasowe
schronienie na terenie oczyszczalni ścieków będącej własnością gminy do czasu
znalezienia im opieki zastępczej.
2. W 2011 roku szacuje się wyłapanie zwierząt na około 24 sztuki.
3. W 2011 roku gmina przeznaczyła na ten cel 3490,74 zł.

Z poważam*

ł^
łfzej Wieczyński

Urząd Gminy Osie
86-150 Osie, ui. Dworcowa 6
woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax 52 332 95 40

-18-99-034, REGON 000547,06

Osie, dnia 10.04.2012 r.

ROŚBiGK 7220.6.2012.ML
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. (data
wpływu: 28.03.2012 r.) w sprawie sposobu i skutków opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informuję:
1. W roku 2011 Gmina Osie miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku. Usługę zapewniało
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANIEL z siedzibą w Grudziądzu, ul. Nad
Torem l, prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie koło
Grudziądza.
2. W roku 2011 na koszt gminy wyłapano i przewieziono do schroniska 6 psów, w tym
jeden ranny i jeden odebrany przez właściciela w przeciągu kilku dni, od chwili
umieszczenia w schronisku.
3. Ogółem koszty wyłapywania i utrzymania psów w schronisku za rok 2011 zamknęły
się kwotą 34 tyś. Zł. Koszt stały za l psa / l dzień 14,50 zł netto. Koszty
wyłapywania: roboczogodzina l pracownika - 16 zł netto plus transport 1,70 zł netto
za Ikm. Opłata za schronisko oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

mgrLffźJatGffiił Grabski

Osięciny, dnia 29 marca 2012 roku
Urząd Gminy w Osięcinach
ul. I Armii Wojska Polskiego 14
88 – 220 Osięciny
AGiSO 6140.5.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem” Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że
w roku 2011:
1. Gmina miała zawartą umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami ze schroniskiem
VET-AGRO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka oraz z osobą fizyczną
Haliną Walczak zamieszkałą w miejscowości Osięciny.
2. Ilość psów zmieniała się ze stanu 32 sztuk na początku roku 2011 do 19 na koniec
2011 roku - w schronisku dla zwierząt, oraz 6 sztuk u osoby fizycznej, 3 psy pod
opieką pracownika Urzędu Gminy w Osięcinach wyadoptowano osobie fizycznej po
krótkim pobycie pod opieką w/w osoby.
3. Koszt realizacji zadania na bieżącej ewidencji ze schroniskiem na kwotę 60358,32 zł i
z osobą fizyczną na kwotę 1940,43.

Z poważaniem
Renata Ładzińska
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

t) ii ZAD GMINY
OSIELSKO
ni Szosa Gdańska 55A

«MW OSIELSKC
000542416

Osielsko, dnia 30 marca 2012 r.

OŚ.6140.7.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. ( data wpływu do Urzędu
Gminy Osielsko: 28 marca 2012 r.) przekazuję następujące informacje za 2011
rok:
1. Gmina Osielsko miała zawarte porozumienie z Miastem Bydgoszcz na
umieszczanie bezdomnych psów i zapewnieniu im opieki w Schronisku dla
Zwierząt w Bydgoszczy.
Transportem psów z gminy Osielsko do schroniska zajmowała się
Straż Gminna Osielsko.
2. Gmina Osielsko wyłapała i przewiozła do w/w schroniska 19 bezdomnych
psów (16 dorosłych i 3 szczeniaki ).
3. Koszt partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w
Bydgoszczy i przyjęcia bezdomnych psów wyniósł 21 400,00 zł.
Opłata była uiszczana po każdym miesiącu w formie dotacji.

Otrzymują:
(T) adresat
2. a/a

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Mariusz Pikula UMiG" <srodowisko@piotrkowkujawski.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 14:43
Temat:
udzielenie informacji publicznej
W związku z Waszym wnioskiem z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu: 28.03.2012r.) o udzielenie
informacji publicznej udzielamy następujących odpowiedzi na Wasze pytania:
Odp. 1.
W 2011 roku nasza gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnianie im opieki. Podczas kilkukrotnych prób nawiązania współpracy z jakimkolwiek schroniskiem
działającym na trerenie naszego województwa (i nie tylko), dostawaliśmy decyzje odmowne ze względu
na brak wolnych miejsc.
Odp. 2.
W 2011 roku na terenie naszej gminy opiekowaliśmy się czasowo około 10 bezdomnymi psami, dla
których następnie znajdowaliśmy nowych właścicieli, szczególnie wśród gospodarzy naszej gminy.
Odp. 3.
W 2011 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami tj.
- koszty ewentualnych zabiegów weterynaryjnych,
- koszty tymczasowego wyżywienia,
wydatkowano około 3.000,00 zł. Koszty te ponoszone są przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
Nadmienić należy, iż nasz Urząd jest na etapie rozmów z sąsiadującymi jednostkami w sprawie
utworzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne w tej
chwili, gdyż działające schroniska z którymi chcieliśmy nawiązać współpracę są bardzo przepełnione i
podpisanie z nimi umowy w przedmiotowej sprawie jest na dzień dzisiejszy nie możliwe.

2012-08-15

GMINA PŁUŻNICA
87-214 PŁUŻNICA

A/I 01
Płuzmca, dmą omo
2012-04-23

m

GPI.6140.1.2012.EŁ

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012

w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem odpowiadamy, że:
1. w 2011 r. mieliśmy podpisaną stałą urno we ze schroniskiem w Grudziądzu P.H.U
„DANIEL" Zielaskowski Daniel ul. Nad Torem l
2. od 01.01.2012 do 31.12.2012 stan 2, przyjęio 4 z czego 3 adoptowano, l eutanazja
Stan na koniec roku 2
3. rozliczenie odbywało się na podstawie miesięcznych faktur wystawianych zgodnie z
ilością przebywających zwierząt oraz usługami wyłapywania oraz szczepień, koszty
poniesione w 2011 to 16009,26 zł.

Z poważaniem

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:

"it.raciazek" <it.raciazek@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 kwietnia 2012 14:32

Raciążek, dnia 13.04.2012 r.
Urząd Gminy w Raciążku
ul. Wysoka 4
87 – 721 Raciążek

IT.6140.1.2012
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, poz. 1198) w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. (data
wpływu 28.03.2012 r.), Urząd Gminy w Raciążku przesyła w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania
zawarte w przedmiotowym wniosku.

1. Gmina Raciążek nie posiadała w roku 2011 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. Ponadto najbliżej usytuowane schroniska w odpowiedzi na zapytanie tut. Urzędu o
możliwość podpisania stosownej umowy w przedmiotowym zakresie odmówiły współpracy z uwagi
na brak wolnych miejsc.
2. W związku z powyższym (tj. pkt 1) brak jest przedmiotowych danych odnośnie ilości

wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy zwierząt.
3. W związku z powyższym (tj. pkt 1) brak jest przedmiotowych danych odnośnie kosztów

realizacji zadań w zakresie wyłapania i utrzymywania na koszt gminy zwierząt.
/-/ Przemysław Buchalski
Urząd Gminy w Raciążku
Pismo nadano drogą elektroniczną.

2012-08-12

URZĄD GMINY RADOMiN
87-404 Radomin
pow. Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pcmorskie

Radomin, dnia 04.04.2012r.
RIG. 6140.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 (data wpływu 28 marca 2012) udzielam
następujących informacji:
1. Gmina Radomin w 2011 r. nie miała zawartej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Gmina nie posiada żadnych danych o ilości zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2011 r.
3. Gmina w 2011 r. nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem oraz opieką
zwierząt bezdomnych.

Z poważaniem

i

f

Z'

Otrzymują:
(h) Adresat

2. A/a

URZĄD MIASTA
ul. Kościuszki 20/22
88-200 R A D Z I E J Ó W

Radziejów, dnia 2 kwietnia 2012 rok

GK.6140.3.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w
dniu 28 marca 2012 roku udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
1. Urząd Miasta nie miał zawartych stałych umów i nie udzielał doraźnych zleceń
na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2011 r.
2. W 2011 roku nie wyłapano ani nie utrzymywano na koszt gminy żadnych
zwierząt.
3. Urząd Miasta nie poniósł w 2011 roku kosztów na opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.

BtT

-ISTB2

URZĄD

ul. Kościuszki
88-200 R A D S
tel /tax(054)29§§§9?

.,
Radziejów, 29 marca 2012 r.

tel.(054)28536 86,

UG. 6140.21.2012

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 26 marca 2012 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 Radziejów w roku 2011 nie miała podpisanych żadnych umów, ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
2) Liczba zwierząt (psów i kotów) wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011
roku, wynosiła 0.
3) Gmina Radziejów w 2011 roku nie zlecała opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem

Z up(
Meta Brój

Urząd Miasta i Gminy
pflow Jasiczurczego9
87-220 Radzyń

o5k667
RGŚ. 6140.5.2012.JK

Radzyń Chełmiński, dnia 30.03.2012r.

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 26 marca 2012. w sprawie podania
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Miasta i
Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w roku 2011 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 2011 wyłapano 4 bezdomne psy.
Wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa „Daniel" świadczącego w/w usługi
składało się z kosztów stałych utrzymania psów, które wyniosły 40.574,66 zł,
oraz z kosztów zmiennych bieżących w wysokości 814,49 zł.
Łączny koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 41.389,15 zł.
Forma płatności w 2011 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.

1. Adresat
2. a/a

Z4P.1JRMISTRZA
Bożena Kn
SEKRETARZ GlflNY

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jan Żbikowski" <jzbikowski@rogowo.pl>
<boz@boz.org.pl>
27 kwietnia 2012 14:07
Dotyczy wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Urząd Gminy Rodowo k/Rypina

Rogowo dnia 27.04.2012 rok

Og 6140.09.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZAT
Fundacja dla Zwierząt :Argos
w Warszawie
Urząd Gminy w Rogowie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012
roku informuje:
1. W 2011 roku gmina Rogowo nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych. Wyłapywaniem sporadycznym zajmowali się nasi pracownicy
powołani do w/w celów.
2. W 2011 roku wyłapano 3 psy bezdomne i zabrano decyzją Wójta Gminy jednego psa.
W/w psy po zaszczepieniu i odrobaczeniu przetrzymywane były na posesji UG. Dla
wszystkich tych psów gmina znalazła zastępczego właściciela.
3. Koszt zadania opieki nad zwierzętami był nieduży i wyniósł 600 zł.
Wójt Gminy Rogowo
/-/ Barbara Nowakowska

2012-08-14
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1. W 2011 roku gmina Rogowo nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych. Wyłapywaniem sporadycznym zajmowali się nasi pracownicy
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W/w psy po zaszczepieniu i odrobaczeniu przetrzymywane były na posesji UG. Dla
wszystkich tych psów gmina znalazła zastępczego właściciela.
3. Koszt zadania opieki nad zwierzętami był nieduży i wyniósł 600 zł.
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LEŚ. 6140.3.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja „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", informujemy jak poniżej.
W 2011 r. gmina Rogowo miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z firmą YET-AGRO SERWIS TRZCIANKA.
Na koszt gminy Rogowo w 2011 r. utrzymywanych było średnio 7-9 bezpańskich
psów.
Koszt realizacji całego zadania związanego z utrzymaniem i opieką bezpańskich
zwierząt w 201 Ir. wyniósł 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysiące złotych i 00/100),
a rozliczenie za wykonane usługi odbywało się na podstawie faktury VAT wystawionej na
koniec każdego miesiąca przez wykonawcę.
Nadmieniamy, iż w chwili obecnej został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy
Rogowo Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rogowo w 2012 roku.
Zup

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a

Urząd Gminy Rogóźne
86-318 Rogóźno

woj. kujawsko-pomorskie

Rogóźno dnia 29.03.2012r.

RGG.6140.5.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS ,
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 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 2011 z terenu gminy Rogóźno wyłapano 7 sztuk zwierząt bezdomnych .
Poniżej dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach .
9 szt. zwierząt przebywało w schronisku w 2011 roku.
- 2 szt. z 2010 roku
- 7 szt. schwytano w 2011 roku
- 3 szt. ubyło - nowy właściciel
- l szt. ubyło - zwierzę padło
5 szt. pozostało na 2012 rok
Koszt całego zadania za 2011 rok, realizowany na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających po opieką w schronisku wynosi 28.211,86 z ł .

Otrzymują:
1. Adr
2. a/a

U R Z Ą D GMIN\
88-111 R o j e w o
woj. kujawsko-pomorsłue
tel.35-113-39, 35-113-90
fax.35-113-24

Znak: RRIII. 6140.2.2012

Rojewo, dnia 03.04.2012 r.

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

Urząd Gminy Rojewo w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r.,
dotyczące udzielenia informacji publicznej podaje odpowiedź na zamieszczone
w piśmie pytania :
l . Gmina Rojewo w 201 1 r. miała za wartą 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 201 1 roku zostały wyłapane na terenie gminy 2 psy , w tym suczka z
dwoma małymi pieskami , umieszczone w schronisku. Ponadto dla 4
bezdomnych , wałęsających się psów znaleziono nowych właścicieli
poprzez organizowanie akcji adopcyjnych , w które zaangażowali się
pracownicy Urzędu Gminy w Rojewie, Posterunku Policji w Rojewie,
Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie.
3. Zapłata za wykonaną usługę 201 1 roku następowała po przedłożeniu
faktur przez Wykonawcę.
Koszty poniesione przez Gminę Rojewo na realizację całego zadania
wynosiły :
W 20 1 1 roku
- 8029,5 8zł

Sporządziła:
Aniela Kaczmarek-Czekalska
Tel. 5235 11390

BURMISTRZ

R

Miasta Rypina
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yp > 2012.04.02

NiS.6140.1.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 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 w 2011 roku nie
miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
W ciągu przedmiotowego okresu Gmina Miasta Rypina w miarę potrzeby udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku.
W 2011 roku wyłapano i przewieziono do schroniska w Brodnicy 11 bezdomnych psów,
zapewniając im opiekę i utrzymując je na koszt Gminy.
Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku w formie jednorazowej płatności za umieszczenie
bezdomnych psów w schronisku wyniósł łącznie 5.687,90-zł.
Z up. B u r m i s t
Kierownik
mgr Karol Chmielewski

Otrzymują:
tP Adresat
2. a/a

URZĄD GMIMY SADKI
UL STRAŻACKA 11
89410 SADKI

•S^Ła

e-mail:

tel. 52 339 39 30, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl
Sadki, 30 marca 2012 r.

SG.5520.1.11.2012.DN

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2011 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 17 psów
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 28.400,00 zł
Forma płatności - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska - opłata
miesięczna oraz każdorazowo ryczałt za umieszczenie psa w Schronisku.

Numer

Bank

w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 00301266 2000 0030
NiP: 558-10-02-806

URZĄD MIEJSKI
89-400 Sępolno Krajeńskie
Sępolno Kraj.,2012-04-11
Gkr. 7021.6.3.2012
Or. 1431.18.2012

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 w 2011 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt Zakładowi Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępolnie Kraj.
2. W 2011 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy było 46 psów i l kot.
3. Koszt wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w 2011 r. wyniósł 61.662 zł.

. up.
mgr Jarh&aw Dera
Kierów ikReferatu
Goipodarki Komunalnej i Rolnictwa

1

Mrotei: ,; ~" S- i c :- c r* ^- '-'

^ja^P^0nim
tel.587-04-00,
587-04-0

Sicienko, dnia 10.04.2012 r.

Nasz znak: OR.1431.11.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z otrzymanym w dniu 28 marca 2012 r. (Nr wpływu: 2390/12)
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, stosownie do otrzymanego wystąpienia
udzielamy informacji:
Ad.l) Gmina Sicienko podpisała umowę w dniu 3 stycznia 2011 r. (nr umowy 342-WR61/2010 zawarta na okres od l stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.) ze Schroniskiem
dla Zwierząt w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu
gminy Sicienko. W dniu l marca 2011 r. Gmina Sicienko zawarła porozumienie z
Miastem Bydgoszcz, któremu powierzyła wykonanie zadań w zakresie zapewniania
opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Sicienko. W dniu 5 lipca 2011 r. Gmina
Sicienko zawarła nowe porozumienie w w/w zakresie. Powyższe zadanie realizowane
było przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, będące jednostką organizacyjną
Miasta Bydgoszczy.
W celu realizacji zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych psów tut. Urząd
Gminy zatrudnia przeszkolonego pracownika.
Ad.2) W roku 2011 z terenu gminy Sicienko wyłapano 19 bezdomnych psów dorosłych i
4 szczenięta, które oddano do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
Ad.3) Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 23 536, 00 zł
brutto.
Zgodnie z umową nr 342-WR-61/2010, która obowiązywała od l stycznia 2011 r. do 28
lutego 2011 r. Urząd Gminy uiszczał jednorazowo za umieszczenie w schronisku:
- 492 zł brutto za dorosłego psa
- 246 zł brutto za szczenię
Partycypacja w kosztach utrzymywania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy w w/w
miesiącach wynosiła 1476 zł brutto/miesiąc.
Od l marca 2011 r. zgodnie z w/w porozumieniami Gmina Sicienko partycypowała w
kosztach zapewniania opieki bezdomnym psom pochodzącym z terenu gminy Sicienko
w formie dotacji celowej, według następujących zasad:
- stała dotacja miesięczna: 1200 zł
- dotacja za każdego przekazanego psa dostarczonego z terenu gminy Sicienko do
Schroniska dla Zwierząt w wysokości:
• 400 zł - za psa dorosłego;
• 200 zł - za szczenię.

Qtr

^mAU]]ą:
rp Adresat
2. a/a

DK/DK

Kierownik Referatu GospodarkiŁalnei
Ochronv Środowiska i Rolnictwa

Urząd Miasta i Gminy
87-830 Skępe, ul. Kościelna 2
woj. kujawsko-pomorskie

Skępe, 11-04-2012 r.

tel: 54 287 85 20,fax: 54 287 72 04
N1P-.S93-10-94-220, Regon 000547075

UMIG.6140.2.9.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek który wpłynął do naszego Urzędu w dniu 26 marca
2012 roku dotyczący wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" niniejszym informujemy, że:
-

od 2007 roku Miasto i Gmina Skępe ma podpisaną (corocznie wznawianą) umowę
z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL" Zielaskowski Artur z/s w (86-300)
Grudziądz, ul. Nad Totem l, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie
(86-302, Grudziądz 4);
W ramach zawartej umowy wykonawca ten zapewnia wyłapywanie oraz opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami - głównie psami - z terenu Miasta i Gminy Skępe, zapewniając przy
tym opiekę weterynaryjną Przychodni Weterynaryjnej w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11/13.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy składa się z dwóch części, a mianowicie kosztów stałych pobytu psa w schronisku (za dobę), obejmujących wyżywienie, podstawowe
leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzymanie obiektu, a ponadto kosztów zmiennych
dotyczących wyłapywania i transportu psów do schroniska w trakcie trwania umowy.
Na dzień 31 marca 2012 roku w schronisku przebywało 12 psów pochodzących z terenu naszej
gminy, za które miesięczna opłata pobytu wyniosła 6.844,95 zł.
Całkowite koszty realizacji umowy oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku liczonej wg. stawki ryczałtowej 14,50 zł/1 psa (netto) i po stronie Miasta i Gminy
Skępe łącznie za 2011 rok wyniosły 52.569,60 zł.

URMISTRZA
mgr Józef S
So.^—ał.or* Miista i Gminy

asto i Gmina Skępe

Skępe, dnia 16.04.2012

j i . Kościelna 2, 87-630 Skęr,,-?
wo/ kujawsko-pomorskie
NiP:466-03-27-672, REGON' 9106S6!V
(17)

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

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Miasto i Gmina w Skępem informuje,
że:
Ad 1. W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Miasto i 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.11.6411 - 023071/07.
Ad 2. Dane o ilości zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt Miasta i
Gminy Skępe w 2011 r. przedstawia załącznik do niniejszego pisma o
czynnościach wykonanych w schronisku dla zwierząt prowadzonego przez
P.H.U. „Daniel".
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania za 2011 r. (wyłapywanie, transport zwierząt,
prowadzenie schroniska) oparte na bieżącej ewidencji wyniósł 52.569,60 zł
brutto.
Na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne było
przelewem za każdy miesiąc po otrzymaniu faktury VAT.

BURMISTRZ;
Jerzy Kowalski

KP
. Pr/odsietiionrwo
Handlowo Usługowe
*4 n \ v 1 L" i *" T UA.ilr.L Zieiaskou-skiArtur
86-300 Grudziądz, ui. Nad Torem 1
tel./fax(!J-56:'464ó1 00
NIP 876-220-0(M9, Regon 340335467
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" DANIEL "
lciLciciQl -i
Zielaskowłki

-

WÓJT GMINY SKRWIŁNO
woj. kuj»vrsko-»oinori,kja

Skrwilno, dnia 02.04.2012 rok

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos,,
KRS: 286/38
ul. Garncarska 37A
04 - 886
Warszawa

W związku z Państwa pismem z dnia 26 marca 2012 roku dotyczącym udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,, w 2011 roku na terenie gminy Skrwilno,
uprzejmie informuję :
ad l Gmina stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie zawierała, natomiast
udzieliła w dwóch przypadkach doraźnych zleceń w zakresie przewozu, utrzymania i
opieki.
Ad 2 Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20b zabrało 3 sztuki
psów bezdomnych.
Ad 3 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 949,60 zł. była to forma płatności za opiekę
jednorazowa za umieszczenie w schronisku .

iż. L/U.IW
L/anuffi KoLczynslu
mgr mz.

, «-.. : /--••*.-T TfJ Y
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9.533' ś L i w i c E

Sliwice dnia 20.04.2012 r.

wól. kujawskł-ło

Nr 6140.8.2012 r.

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

Urząd Gminy w Sliwicach w odpowiedzi na Wasze pismo
z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
informuje: f
1. Gmina Sliwice w 2011 r. nie zawierała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. W 2011 gmina nie wydatkowała żadnych funduszy na wyłapywanie
i utrzymywanie zwierząt.
3. w 2011 gmina nie umieszczała w schronisku żadnych zwierząt.
I n s p e v. t o r
c i s dH;<yiny:;h
SzymonTV''!!i<owski

URZĄD MIASTA I GMINY
w Solcu Kujawskim
Solec Kujawski, 06.04.2012 r.
ROŚiR.6140.1.34.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu 28.04.2012 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 informuję, że:
1. W 2011 r. Gmina Solec Kujawski zawarła umowy w następującym zakresie:
• zapewnienie opieki bezdomnym psom pochodzącym z terenu gminy Solec
Kujawski w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - porozumienie
między gminne pomiędzy Gminą Solec Kujawski a miastem Bydgoszcz,
• wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Zwierząt w
Bydgoszczy - umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3,
• świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu ratowanie lub poprawę
zdrowia wolno żyjących i bezdomnych zwierząt domowych - umowa z lekarzem
weterynarii Panem Krzysztofem Markiewiczem, prowadzącym działalność
gospodarczą - 'Usługi lekarsko-weterynaryjne' z siedzibą w Solcu Kujawskim
przy ul. Wiśniowej 49,
• ponadto, Gmina korzystała z doraźnej pomocy firmy Animal Patrol z siedzibą w
Brzozie przy ul. Bydgoskiej 30.
2. W roku 2011 wywieziono do Schroniska 44 szt. psów dorosłych i 24 szt. szczeniąt z terenu
Gminy.
3. Całkowity koszt realizacji zadania związany z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy - wyłapanie i transport psów do Schroniska, utrzymanie psów
w Schronisku, udzielanie zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym pomocy
weterynaryjnej, w roku 2011 wyniósł 88.410,85 zł
Za każdego dostarczonego do Schroniska psa, Gmina zobowiązana była uiszczać
odpłatność w formie dotacji w wysokości 400,00 zł (za szczenięta - 200,00 zł) Ponadto
Gmina uiszczała dotację miesięczną w wysokości 1200,00 zł, niezależnie od ilości
umieszczanych w Schronisku zwierząt.
Koszty związane z wyłapywaniem i transportem zwierząt przez ZGK sp. z o.o. regulowane
były poprzez uiszczanie miesięcznego ryczałtu z uwzględnieniem ilości godzin wyjazdów
interwencyjnych - 2700,00 zł netto + (H x 55,00 zł netto).
Natomiast regulacja płatności za usługi weterynaryjne odbywała się na podstawie
wystawianej przez lekarza weterynarii faktury za wykonany poszczególny zabieg zgodnie z
obowiązującym w danym roku cennikiem.
Z up Burmistrza
mgr lumi#r$#terv/nńska
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski; tel./fax. 52 387 - 01- 04/ 52 387 - 12 - 53
e-niail: solec@soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl
N1P: 5542892492, Regon: 092350~02;
Konto-.Bank PĘKAĆ) SA, I/O Solec Kujawski, 23 1240 3507 1 1 1 1 0000 3057 6535

K i a W w n i k Refnra*

Urząd Gminy Sosno
80-412"SOSNO, ul. Nowa 1

Sosno, dnia 06.04.2012 r.

fax (052) 38912 79, sosno.ug@neostrada.pl

RO.1431.16.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
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 26.03.2012 r. Urząd Gminy Sosno podaje poniżej żądane informacje.
1. Gmina Sosno w 2011 r. nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt.
2. W 2011 r. na koszt gminy utrzymywano 8 zwierząt.
3. Koszt realizacji zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
w 2011 r. wyniósł 3.735,50 zł.

Informację wytworzył:
— Mirosław Grzegorzewski
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>ngr Lesze,

U\IĄD GMINY
86-212 ST O L N O
te!. (056)6770900
fax(056)677 09 06
powiat chełmiński

woj.Regon:
kujawsko-pomorskle
000544987

Stolno
dnia 03 04 2012 r
aiomo, unid UJ.UH./U1Z r.

SRL1OS.6140.2.2012.FC

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 dotyczący udzielenia informacji
Publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
l. W roku 2011 Gmina Stolno nie podpisywała żadnych umów ze schroniskiem.
2.Bezdomne zwierzęta głównie psy wyłapywane są przy pomocy Lekarza Weterynarii,
Każde zwierze było szczepione przeciw wściekliźnie, powypadkowe były leczone,
odszukuje się właściciela lub przekazuje się nowemu opiekunowi.
Na osiem przypadków wałęsających się bezdomnych psów 5 wróciło do swoich
właścicieli, a trzy psy zostały przekazane nowym opiekunom
3.Koszt leczenia i szczepienia 2011 wyniósł 600,00 zł ( nie licząc karmy i kosztów
pośrednich)

W nawiązaniu do powyższego w 2012 roku będzie realizowany „Program opieki nad
zwierzętami", zabezpieczone środki to 5.600,00 zł na realizację programu.

Z poważaniem

J TA
l N S P E^K T O R
ds. Rolnictwa; Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI
88-320 Strzelno
ul. dr Cieńlrwicza 2
tel. (52) 31-89-291, 31-82-200

Strzelno, dnia 02 kwietnia 2012 r.

/ax (52) 31-82-202
woj. kujawako-poracrakie
RR.6140.09.2012

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

Urząd Miejski w Strzelnic w odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2012 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 2011 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 Slrzelno zostało powierzone Zarządowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie. 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 2011 r.?
W 2011 roku wyłapano 6 szt. bezdomnych psów, z czego 5 szt. trafiło do adopcji.

3.
Jaki był w 2011 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 2011 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 15 143, 90 zł. Gmina Strzelno dokonuje
płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie przedłożonych co miesiąc przez
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej faktur.

BURMISTRZ

„\KW,

mgr mź. EuKm/s! Matczak

(jmina Świecie
Świecie, 2012-04-16

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
ROSiGK.6140.2.2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję, że w 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 21.000^złotych. Gmina Świecie nie ma podpisanej umowy ze Schroniskiem. Został utworzony Punkt
czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku i tam są odwożone bezdomne
zwierzęta. Ogółem do Punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku trafiło 38 psów.
Nowych właścicieli znalazło 26 psów. W punkcie czasowego przetrzymywania bezdomnych
zwierząt w Sulnówku Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną.
W 201 1 roku Gmina miała podpisane umowy na:
1. Utrzymanie czasowego punktu przetrzymywania zwierząt bezdomnych w Sulnówku
Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania odpadów „EKO - WISŁA" Spółka z o. o. Sulnówko 74C, 86100 Świecie
2. Nadzór weterynaryjny nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku - lekarz
weterynarii
3. Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Świecie

mgr Myta Kliczykowskd

Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony S^owiska i Gospodarki Komunalne]

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie;
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
tel. (O- 52) 333 23 18, fax. (O- 52) 333 23 11
e-mail: ochr.srodow@um-swiecie.pl; www.um-swiecie.pl

WÓJT GMINY
Świecie nad Osą
woj. kujawskopomorskie

Świecie nad Osą, 2012.04.04

RGŚ. 6140.1.8.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie, uprzejmie informuję, że:
w 2011 roku, w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gmina współpracowała
z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy , schronisko w Brodnicy. Schronisko nie
zawiera umów z urzędami gmin, jednakże na nasze prośby (w przypadku gdy nie znajdujemy
osoby mogącej zapewnić opiekę bezdomnym psom) odbierało psy z terenu naszej gminy
zapewniając im opiekę w schronisku.
W 2011 roku umieszczono dwa psy w schronisku w Brodnicy, forma płatności za opiekę
jednorazowa - łącznie za dwa psy: 1487 zł.
Informuję ponadto, że w roku 2011 zapewniono opiekę porzuconym psom w ilości - 6 sztuk,
w stosunku do jednego psa odnaleziono właściciela. Urząd Gminy kupuje także karmę
dla bezdomnych psów i osoby , które przejmują opiekę nad bezdomnym psem otrzymują
jednorazowo worki z karmą.

lek. weU/lfenelisz

Mai

• ,: • •
pov/. brcćr J:-.

Świedziebnia,dnia 30.03.2012 r.

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, co następuje:

l .W 2011 roku gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.
2.Wyłapano na koszt gminy - 7 psów, 7 szczeniaków i l bociana.
3.Koszt realizacji - 4.598,80 zł (jednorazowa za umieszczenie w schronisku).

up. MÓJ l- A
M

Krzysztof^ Tybur^d

URZĄD GMINY

ul. Dworcowa 20 A
86-182 SWIEKATOWO

Swiekatowo, dn. 30.03.2012 r.

woj. kujawsko-pomorskie

ROiSO.S. 1431.3.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Swiekatowie odpowiada na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 26.03.2012 r.:
Ad. l - W 2011 r. gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
Ad. 2 - 3 psy,

Ad. 3 - 1.202,68 zł.
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Argos/BOZ
Od:
Do:
DW:
Wysłano:
Temat:

"Świetlice" <swietlice@ugim.szubin.pl>
<boz@boz.org.pl>
"Urząd Miejski w Szubinie" <ugim@ugim.szubin.pl>
6 kwietnia 2012 12:05
informacja publiczna

Sent: Thursday, April 06. 2012
Subject: informacja publiczna
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt ul. Garncarska 37A 04-886 Warszawa –
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 uprzejmie informuję:
ad - 1 w roku 2011 gmina Szubin miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki z Firmą Vet-Agro Serwis z Trzcianki w Wielkopolsce, schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.
ad - 2 wyłapano i przekazano do schroniska 30 psów.na poczatku roku w schronisku przebywało 26
psów, a na koniec roku 36.
Do adopcji oddano 14, z chorób i po wypadku padły 2 sztuki
oraz poddano eutanazji z powodu chorób i w wyniku obrażeń po wypadkach 4sztuk.
ad - 3 Łącznie koszt calego zadania w roku 2011 wyniósł 98993,31,-złotych.są to koszty odławiania,
transportu, sterylizacji, leczenia i pobytu zwierząt w schronisku.
w załączeniu: szczegółowa tabela

W
SCHRONISKU
– GMINA
SZUBIN

STATYSTYKA
RUCH
ZWIERZĄT
Miesiąc

Przyjęcie

Adopcje

2011
Upadki

Eutanazja

Sterylizacja

I

3

1

0

0

2

II

2

0

0

2

3

III

6

2

0

0

2

IV

2

5

0

0

2

V

4

2

0

1

2

VI

2

1

0

0

1

VII

1

2

0

0

1

VIII

0

0

0

0

1

IX

2

1

1

0

0

X

3

0

0

1

1

XI

3

0

0

0

2

XII

2

0

1

0

3

Razem

30

14

2

4

20

Pozdrawiam Włodzimierz Tomiczak

2012-08-11

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Świetlice" <swietlice@ugim.szubin.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
DW:
"Urząd Miejski w Szubinie" <ugim@ugim.szubin.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2012 12:17
Temat:
informacja publiczna
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt ul. Garncarska 37A 04-886 Warszawa W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 uprzejmie informuję:
ad -1 w roku 2011 gmina Szubin miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki z Firmą Vet-Agro Serwis z Trzcianki w Wielkopolsce, schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Jędrzejewie.
ad - 2 wyłapano i przekazano do schroniska 30 psów.na początku roku w schronisku przebywało 26
psów, a na koniec roku 36.
Do adopcji oddano 14, z chorób i po wypadku padły 2 sztuki
oraz poddano eutanazji z powodu chorób i w wyniku obrażeń po wypadkach Asztuk.
ad - 3 Łącznie koszt całego zadania w roku 2011 wyniósł 98993,31,-złotych.są to koszty odławiania,
transportu, sterylizacji, leczenia i pobytu zwierząt w schronisku.
Pozdrawiam Włodzimierz Tomiczak

2012-08-11

Tłuchowo, dnia 30.03.2012 r.
URZĄD GMINY TŁUCHOWO
ul. Sierpecka 20
87‐605 Tłuchowo
tel. 54 2876260

ORG.614.1.2012

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

W nawiązaniu do pisma Nr KP 123 z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu :
29.03.2012r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Tłuchowo przesyła
następujące informacje :
1. Gmina Tłuchowo w 2011 roku nie miała stałych umów, ani też nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki.
2. W 2011 roku na terenie gminy nie wyłapywano i nie utrzymywano zwierząt (psy,
koty) na koszt gminy.
3. W 2011 roku Gmina Tłuchowo nie ponosiła żadnych kosztów wynikających z
realizacji wyżej wymienionego zadania.

WÓJT GMINY
Krzysztof Dąbkowski

GMINA TOPÓLKA
87-875TOPOLKA
ow. radzieiowski
P
woj. kujawsko-pomorskie

Topólka, dnia 30.03.2012r

RGiP-V.6141.02.2012
Biuro Ochrony Zwierzał
Fundacja dla Zwierząt "ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wójt Gminy Topólka informuje:

1. W 2011 roku Gmina Topólka, nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
2. W 2011 r nie wyłapano bezdomnych zwierząt.
3. Na opiekę bezdomnych zwierząt w 2011 roku Gmina Topólka nie poniosła kosztów.
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Ewa Marek" <e.marek@um.torun.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 kwietnia 2012 13:10
Udzielenie inf. publ.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu do tut. Wydziału 2.04.2012 r.)
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia przesyła odpowiedzi za zadane przez
Państwa pytania:
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu prowadzone jest przez Panią Agnieszkę
Wiśniewską (FUH Perro Papowo Toruńskie ul. Leśna 13; 87 - 148 Łysomice)
2. Liczba zwierząt na początek 2011 roku/na koniec 2011 roku
z
z

psy: 256/300
koty: 58/93

3. Koszt: 670 tys. zł.
Ewa Marek
WŚiZ UMT

2012-08-12

MIEJSKI w TUCHOLI
89-500 TUCHOLA
pl-Zamkowy ]
(7)
Tuchola, dnia 29 Marca 2012 r.

WOS . 6140 . 02 . 2012 r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26
marca 2012 r. informuję:
1. W roku 2011 gmina Tuchola udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko"
w Chojnicach, w którym wyłapane zwierzęta zostały umieszczone.
2. Na przestrzeni roku 2011 zostało wyłapanych 11 psów z czego 6 szt.
zostało umieszczonych w schronisku, a 5 szt. przekazano do adopcji.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wynosił 38.725,59 zł.
4. Forma płatności - miesięczne faktury wystawiane przez właściciela
schroniska.
BURMI&TiRZ

(f

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

mgr Tadeusz

URZĄD G M I N Y U N I S Ł A W
ul. P a r k o w a 20, 86-260 Unisław
tel.56-686-87-10 fax.56-686-87-18
www.unis/aw.pl
gmina@unislaw.pt

Unisław, dnia 29.03.2012 r.
OP.6140.1.2012.ML

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. (data wpływu 28.03.2012r.) dotyczące
prośby o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
1. Gmina Unisław w 201 Ir. miała podpisaną umowę z firmą FUH „Perro" na wykonywanie prac
związanych z przyjmowaniem zwierząt z terenu Gminy do schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3;
2. Psy wyłapane w 201 Ir. na terenie Gminy Unisław to około 10 szt;
3. Koszt realizacji całego w/w zadania w 201 Ir. wyniósł 25 301,58 zł. Na kwotę tą składa się:
opłata roczna, opłata za każde zwierzę dostarczone do schroniska oraz w przypadku odbioru
zwierzęcia przez schronisko opłata za l km i za l godz. pracy jednego pracownika.

Wykonano w 2 egz.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
M.L.

GMINY
Jakub Danielewicz

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Justyna Kołtun" <koltun@wabrzezno.com>
<boz@boz.org.pl>
3 kwietnia 2012 14:07
Udzielenie informacji publicznej

URZĄD MIASTA
WĄBRZEŹNO

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 informacje te
przedstawiają się następująco:
1. Gmina Miasta Wąbrzeźno w 2011 roku nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zwierzęta bezdomne, ranne odwożone były przez Straż Miejską do schroniska dla zwierząt w Brodnicy.
2. W 2011 roku Straż Miejska wywiozła 2 psy do schroniska. Dla 19 psów znaleziono nowych właścicieli,
udało się to za pomocą informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
3. W 2011 roku z budżetu na ten cel wydatkowano 5000 zł.

Marzanna Wiśniewska
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Justyna Kołtun
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. +48 56 688 45 45
e-mail: koltunfojwabrzezno.com

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
NIP:878-000-65-82

Rachunek dochodów budżetu miasta
26203000451110000002193680

Tel. 56 688 45 00
Fax 56 688 27 48
e-mail: sekretariat@wabrzezno.com

2012-08-11

URZĄD GMINY
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
Woj. Kujawsko-pomorskie
tel. ('56) 687 75 00 ta* i 56) 688 17 CH

Wąbrzeźno, dnia 08.05.2012
WRŚ.1431.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012 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 2011 wyłapano 9 szt. bezdomnych psów;
3) koszt realizacji zadania w roku 2011 wyniósł - 5.001,38 zł. Na powyższą kwotę składają
się jednorazowe opłaty za umieszczanie w schronisku, koszty związane z dowozem do
schroniska opieka weterynaryjna zakup karmy.

Otrzymują:
l)j Adresat;
a/a.

RŚ. 6140.1.1.2012

Waganiec, 10. 07. 2012 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 wyłapywaniu”‐ informuje, że:
‐ w roku 2011 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 ‐ brak,
‐ koszty realizacji zadania ‐ brak.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.
WM

URZĄD GMINY
W Warltlbili

Warlubie, dn. 11 kwietnia 2012r.

woj. kujawsko-pomorskie

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

Urząd Gminy w Warlubiu, odpowiadając na pismo z dnia 26 marca br, informuje, że
Gmina podpisała umowę na wyłapywanie zwierząt oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
firmą Daniel - Schronisko dla Zwierząt z siedzibą w Węgrowie w 1999 roku i umowa jest
corocznie przedłużana na okres roku kalendarzowego.
W 2011 roku wyłapano osiem bezdomnych psów, ogółem w schronisku przebywało
jedenaście psów z terenu naszej gminy. Dwa psy znalazły nowego właściciela, jeden został uśpiony
a cztery padły.
Koszt realizacji zadań, wynikających z umowy wyniósł 22.052,88 złotych.
Płatności regulujemy miesięcznie na konto Wykonawcy. Jest to kwota wynikająca z miesięcznego
utrzymania psów będących na stanie w schronisku, opłata za wyłapywanie zwierząt o ile było w
danym miesiącu.

Kalisz
Grofcty

MIEJSKI
w Więcborku

woj. kujav<sko-pomorskie

Więcbork, dnia 4.04.2012 r.
SE.1431.17.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu 28.03.2012 r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Ad.l.

W 2011 r. Urząd Miejski w Więcborku nie miał podpisanej stałej umowy ani nie
udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Zadania te wykonywano we własnym zakresie.

Ad.2.

W roku 2011 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 25 psów

Ad.3.

Koszt realizacji opieki

nad bezdomnymi zwierzętami

(budowa kojców,

wyżywienie psów) w gminie Więcbork wyniósł w 2011 r. - ok. 22 000 zł.

Z poważaniem

JRM1ŚTRZA
Fifielski
Kierownik Referalb Rolnictwa
Och/ony Środowiska i Dróg

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

O WIN Y
W Wisiciem
87 - B03 W f E L G i E

ul. Staromiejska 8

wa4 kujawsko - pomorskie
tet./fax (054) 289 - 77 - 95

Wiełgie, dn. 30.03.20ł2r.

GSR.6140.5.2012.AO
Biuro Ochrony Zwier/ąt
Fundacja dla Zwier/ąt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Informacji publicznej

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w 2011 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.

ÓJTA
Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

mgr mi. n Wadoń
Kierownik Refen j Rozwoju Gminy

URZĄD GMINY

w Wielkiej IMieszawce
ul. Toruńska 12
87-165Clerpice
tel. 056/678-10-93, tel./fax 056/678-12-12
NIP

Wielka Nieszawka, 13 kwietnia 2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję
co następuje:
1. W 2011 r. 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 2011 r. wyłapano i przekazano do schroniska 6 psów..
3. W 2011 r. koszt realizacji ww. zadania wyniósł 23256,94zł. Płatność polegała na
wnoszeniu stałej opłaty rocznej, każdorazowej opłaty za przyjęcie bezpańskiego psa
oraz kosztów transportu zwierząt.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a."

zmarek

P R E Z Y D E N T

MIASTA WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 10.04.2012 r.

Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

GKS.7021.21.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku 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
udzielamy odpowiedzi na pytania :
1. W 2011 roku nie zawieraliśmy
stałych umów ani też nie
udzielaliśmy doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z uwagi na brak miejsca w Schronisku.
2. Ogółem w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku w 2011 roku
przebywało 713 zwierząt.
3. Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł w roku
2011 - 647,632,97 zł.

Andrzej Pałucki

Gminy
ul. L»«na l
87-707 Zakrzewo

Zakrzewo, 16.04.2012r.
Ir.6140.2.2012

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

Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Leśna l, 87-707 Zakrzewo w odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że:
1. W 2011 roku Gmina Zakrzewo nie podpisała żadnej umowy i zlecenia na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.
2. W 2011 roku na terenie gminy Zakrzewo nie było wyłapywanych
i utrzymywanych bezdomnych zwierząt na koszt Urzędu Gminy.
3. W 2011 roku Gmina Zakrzewo nie poniosła żadnych kosztów związanych
z bezdomnymi zwierzętami.
Otrzymuje:
1. Adresat
2• '
1
a a

Z u;
l\H3rUWMł» ' *^

rolnictwa i

f^j|95 .^BiCZNG

pov

teUfa.y iu-5S'i 49--39'>:.'v''J

Zbiczno, dnia 02.04.2012r.
GKB-I.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2011 r. 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 201 Ir. Gmina Zbiczno wykonała 12 zleceń na wyłapanie bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir. Wyniósł 6.385,50 zł. Płatność w formie faktur
wystawianych każdorazowo za wyłapanie zwierzęcia, jego opiekę weterynaryjną, szczepienie.

mgr miJMĄfauld
Inspektor

/
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/aUG

Kłoaińska

URZĄD GMINY
87-645Zbójno

„, ,.

, . ~ ,

A OA10
Zbójno, dmą n02.04.2012
r.

woj kujawsko-pomorskie
te! /fax (054) 280-19-21
UG. 6140.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania

zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

informuje, że w 2011 roku Gmina Zbójno zleciła usługi w zakresie przywozu, utrzymania
i opieki lekarza weterynarii 2 psów: jednego bezdomnego z m. Zbójno i jednego odebranego
właścicielowi z m. Klonowo. Koszt realizacji tego zadania wynosił: 1480,40 zł. Była to
opłata jednorazowa.

Psy zostały zabrane do Schroniska

dla Bezdomnych

Zwierząt

w Brodnicy.
Ponadto Gmina Zbójno finansowała usługę dotyczącą szczepienia i przetrzymania 2 psów
bezdomnych po zakończonej obserwacji w kierunku wścieklizny. Koszt tej usługi wyniósł
220,00 zł. Była to opłata jednorazowa.
Łączny koszt realizacji całego zadania wyniósł l 700,40 zł.

x

#*•<-*" J,.'"'
Grzegorz Tukfdziedd

T ^T"

4 i
w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowa/, 87-134 Zławieś Wielka
tel./fax(56) 6780913, tel. 678 09 82

678 02 08

Zławieś Wielka, dnia 3 kwietnia 2012r.

GK.7021.144.2011

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

Odpowiadając na Państwa

pismo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie

udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że:
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 w 2011 r. to:
37 psów oraz 1 kot
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 w 2011 r wyniosły. - 34 573,09 zł

Jan S

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Sporządził: E. Ziółkowska
Wysłano listem poleconym dn

,/yÓJT

GMSNY

/! o t n i k i

Kujawskie

woj. kujawsko-pomorskie

Złotniki Kujawskie, dnia 06 kwietnia 2012 r

OS 603.8.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DUA ZWIERZĄT
1
„ARGOS
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania,, opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie'' przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuje, iż gmina w dwóch przypadkach zleciła wyłapanie bezdomnych
zwierząt, które w krótkim czasie trafiły do adopcji.
Informuje również, że na dzień dzisiejszy nie marny podpisanej umowy
z żadnym ze schronisk w naszym województwie.

w

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Martena Grabowska referent ds.dróg. ochrony środowiska, nr tel.3517160 \ \ e \ \ . 3 1

BUR!
ui

-Z ŻNINA

Żnin, dnia 23.05.2012 r.

-idą 39

MRS.6140.13.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012, dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin informuję, że Gmina Żnin miała w roku
2011 podpisaną stałą umowę z firmą YET-AGRO SERWIS Trzcianka; ul. M. Konopnickiej
62, na wyłapywanie, transport i przetrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z
terenu gminy. W roku 2011 przyjęto do schroniska i przetrzymano 45 psów i 3 koty. Łączny
koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2011 r. -101.853,01 zł
Opłata za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka w
scnromsku.

URZĄD O]

Brodnica, dnia 11.04.2012r.

w Brodnicy

Nli

UGRG. 6140.7.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
2.04.2012 r. Urząd Gminy w Brodnicy pow. śremski woj. wielkopolskie
informuje że:
1.

Posiadamy

Schronisko

Międzygminne

dla

bezdomnych

zwierząt

w miejscowości Gaj gmina Śrem.
Gminie Śrem powierzone są zadania związane z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, oraz
rozbudowa i eksploatacja schroniska.
Porozumienie zostało podpisane przez 7 gmin:

gminę Śrem, Książ, Dolsk,

Brodnice, Czempiń, Kościan, Kórnik.
2. W roku 2011 zostało wyłapane i umieszczone w schronisku z terenu naszej
gminy 23 bezdomne psy.
3. W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 8.800,- zł.
Płatność w formie dotacji.

n.Y

erak

