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URZĄD GMINY

ul. 22 Lipca 2
21-143 Abramów

NI P 714-13-52-621 Abramów, dnia l kwietnia 2011 r.

6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca Urząd Gminy w Abramowie
przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. W 2009 r. Gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast w 2010 r. była zawarta umowa z Łukowskim
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.
2. W 2010 r. na koszt Gminy zostało złapane 4 psy dorosłe i 5 szczeniąt.
3. W 2010 r. Gmina zapłaciła 3600 zł. za odłowienie i umieszczenie w
schronisku w/w psów.

WÓJT



vZAD GMINY
: 412 ADAMÓW
u l . Kleeberga 5
f u k o w s k i . woj. l u b e l s k i e

Adamów, dn. 29 marca 2011 r.

GPKR.604-1/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

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

informujemy, że w latach 2009-2010 gmina nie zawierała umów oraz nie udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki, a także nie

ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.

WÓJT



U R Z Ą D G M l !M Y
22-44:.-; Ar;v^ów

pow. zamojski. woj. liil,:!.̂ ,̂

RIG.6140.5.2011

Adamów, 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dot. udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że Gmina Adamów realizuje zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom przez podejmowanie działań mających na celu ustalenie faktycznych właścicieli
zwierząt, celem zobowiązania ich do zapewnienia schronienia i sprawowania należytej opieki.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie właścicieli, bezdomne zwierzęta są przekazywane
do Schroniska dla Zwierząt w Zamościu lub osobom, które wyraziły chęć zaopiekowania się w/w
zwierzętami. Ewentualne koszty związane z wyłapaniem, przekazaniem do schroniska i leczeniem
zwierzęcia ponosi właściciel zwierzęcia a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela,
w/w koszty ponosi Gmina Adamów. Czynności związane z wyłapywaniem prowadzone są z urzędu
lub na wniosek mieszkańców.

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy oraz koszty realizacji zadania wraz z podaniem formy płatności.

Rok

2009

2010

Liczba bezdomnych zwierząt
wyłapanych i przekazanych do

schroniska dla zwierząt w Zamościu

2

-

Całkowity koszt
realizacji zadania

(w zł)

192,60 zł /odłapanie,
transport/ + 53,50 za
usługi weterynaryjne

-

Forma płatności

Jednorazowo

-

Do wiadomości:
1. a/a.

/
(]Lj^

mgr Daifijusz Szykuła



URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW
Aleksandrów Drugi 380

23-408 Aleksandrów
woj. lubelskie

OR.1431.3.2011

II

Aleksandrów, 2011-03-28

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r.

Urząd Gminy Aleksandrów informuje, że w Gminie Aleksandrów w latach 2009-2010

nie wystąpił problem z bezdomnymi zwierzętami.

ic <•>



U r z ą d M i e j s k i
w A n n o p o l u

23-235 Annopol, ul. Rynek l
pow k r a j M i i c k i , woj. lubelskie

iai./fa?; O l S 86 13061
Oś. 6140.3.2011 Annopol 06.04.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 informujemy, ze Gmina Annopol
i

w 2009 i 2010 roku miała zawarte umowy na odłów i zapewnienie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt wNowodworze

k/ Lubartowa .Ponadto informujemy, że w 2009 roku na terenie naszej gminy

odłowiono 18 szt. psów, które zostały umieszczone w schronisku na sumę 13044 zł,

natomiast w roku zapłaciliśmy 23434 zł za odłowienie tej samej ilości psów.

Zaplata za odłowione zwierzęta następowała przelewem po każdorazowym wykonaniu

usługi.

BURMll TRZ

Wieslaw\Liwiński



URZĄD GMINY BARANÓW
ul. Rynek 14

24-105 Baranów

OŚ.6140.1.2011

Baranów, dnia 30 marca 2011r.

II

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011r. (data wpływu do tut. Urzędu:

24.03.2011r.) informuję, iż Gmina Baranów w 2009r. miała podpisaną umowę z Łukowskim

Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt z siedzibą w Łukowie w zakresie wyłapywania i opieki nad

bezdomnymi zwierzętami. Natomiast w 2010r. nasza gmina udzielała jedynie doraźnych zleceń na

wykonywanie w/w zadania. W związku z powyższym w 2009r. na terenie Gminy Baranów wyłapano

10 sztuk psów, natomiast w 2010 r. 13 sztuk psów (w tym 7 szt. szczeniąt.). Koszt w/w zadania w roku

2009 wynosił: 3. 050,00 zł., natomiast w 2010 roku 2. 600 zł.

Z poważaniem

1.12

W Ó J T
• — <z—*. - '. Rohert&agoś

V, Referat:

C,fJt Sprawę prowadzi:

C Tel:

E3 E-mail:

ds. gospodarki komunalnej, gospodarki
gruntami i ochrony środowiska

Edyta Więsyk

81 883 40 27 wew. 13

e.wiesyk@gminabaranow.pl

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

NIP: 716-16-44-054 REGON 000532493
tel. 81 883 40 27 fax 81 883 40 41

www.gminabaranow.pl
E-mail: gmina@gminabranow.pl



URZĄD GMINY
23-320 BATORZ

woj. lubelskie Batorz dnia 2011 - 03 - 31
tel. (01§)8745134

IGK-6140/1/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 .03. 2011 r.
Urząd Gminy w Batorzu odpowiada że:

l .W 2009 i 2010 roku gmina nie zawierała stałych umów, nie udzielała też doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na

koszt gminy w 2009 i 2010 roku.
3. Nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.



Strona l z l

Argos/BOZ
IŁ

Od: "Tadeusz Hryniewiecki - UG Bełżec" <t.hryniewiecki@belzec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2011 10:36
Temat: Informacja Gminy Bełżec na temat opieki nad bezdomnymi zwierzetamini i ich wyłapywaniu.
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2001 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka bad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Bełżcu, informuje, że gmina w latach
2009 i 2010 nie miała podpisanej stałej umowy, i nie ponosiła kosztów w przedmiotowej
sprawie. Gmina nasza jest małą gminą wiejską, mieszkańcy nie zgłaszja potrzeb w tym
zaktesie.

Wójt Gminy Andrzej Adamek.

1 n/i m



u

URZĄD MIEJSKI
W BEŁŻYCACH

24-200 BEŁŻYCE, ul. Lubelska 3, tel. (0-81) 517-27-28, fax 0-81) 517-25-06,
e-mail: belzyce_m(g),woi.lublin.pl NiP: 717-12-88-833, REGON: 000524039

Bełżyce, dnia 29 marca 2011 roku
GK.RL. 6140.6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja 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" na terenie Gminy Bełżyce informuję co następuje:
1. Od 10 września 2009 roku Gmina Bełżyce ma stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym
Ciecierzyn 80 A, 21 - 003 Ciecierzyn reprezentowanym przez lek. wet. Pana
Zbigniewa Góreckiego i lek. wet. Gerarda Góreckiego. Od początku roku 2009 do dnia
10 września 2009 roku na podstawie doraźnych zleceń bezdomne zwierzęta
wyłapywane były przez Pana Artura Bielawskiego - lekarza weterynarii, ul. Legionowa
7a/6, 20 - 053 Lublin, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług
weterynaryjnych „Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach". W 2009 roku
w/w odebrali z terenu Gminy Bełżyce 24 sztuki bezdomnych zwierząt, a koszt realizacji
przedsięwzięcia wyniósł 10272,00 zł brutto, natomiast w 2010 roku Pan Gerard
Górecki odebrał z terenu Gminy Bełżyce 29 szt. bezpańskich zwierząt, (w tym 23 szt.
psów i 6 szt. kotów), a koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 11 461,00 zł brutto.

2. Dodatkowo Urząd Miejski w Bełżycach miał podpisaną umowę na usługi zapobiegające
rozprzestrzenianiu się wścieklizny oraz udzieleniu doraźnej pomocy weterynaryjnej
poszkodowanym w wypadkach samochodowych, okaleczonym, bezdomnym
zwierzętom przez lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą
„Przychodnia weterynaryjna w Bełżycach, ul. Żeromskiego l". W 2009 roku
Przychodnia weterynaryjna w Bełżycach udzieliła pomocy doraźnej 23 szt.
poszkodowanych, bezdomnych zwierząt i wykonała usługi na rzecz Gminy na kwotę
4 183,70 zł brutto, w 2010 roku natomiast Przychodnia weterynaryjna zaopiekowała się
16 szt. chorych, bezdomnych zwierząt i wykonała usługi na rzecz Gminy z tym
związane w kwocie 2 974,60 zł brutto.

Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Bełżyce
była obliczana w oparciu o kwotę zryczałtowaną każdego schwytanego bezdomnego,
chorego lub agresywnego zwierzęcia. Termin zapłaty ustalono na 14 dni licząc od daty
dostarczenia zamawiającemu rachunku.

mgr Marcin Olszak



Biała Podlaska, dn. 25.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz

ich wyłapywania informuję, że:

ł . W roku 2009, zgodnie z warunkami przetargu i na zasadach określonych w ustawie z

dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759

z późn. zm.) została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska, ul.

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z

siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4, na prowadzenie schroniska dla

bezdomnych zwierząt zlokalizowanego przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej,

należącego do Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Natomiast w roku 2010

Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" realizowało umowę na prowadzenie

w/w schroniska na podstawie umowy zawartej na podstawie otwartego konkursu ofert.

Na podstawie w/w umów, zakres prac schroniska obejmował podejmowanie działań

interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych.

2. W roku 2009 do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej przyjęto

214 sztuk psów, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2009 r., w schronisku dla

bezdomnych zwierząt przebywało 322 sztuk psów. W roku 2010 natomiast przyjęto

do schroniska 229 szt. psów a zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. - w

schronisku przebywało 300 szt. psów,

3. W 2009 r., za prowadzenie schroniska zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości

230 000,00 zł brutto. W roku 2010 kwota została zwiększona do 288 000,00 zł brutto.

Rozliczenie wynagrodzenia następowało miesięcznie, w wysokości 1/12 rocznego

ryczałtu.

Otrzymują :
^fp. adresat

2. a/a



Li
Biała Podlaska
woj. lubelskie

Biała Podlaska, 06.04.2011 r.

RGO.6052.01.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca
2011 r. dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania wynikającego z art. 11 ustawy o
ochronie zwierząt, informuje, że:
- w 2009 r. przekazano do schroniska cztery psy a w 2010 r. dwa,
- za umieszczenie psa w schronisku ponosimy jednorazową opłatę w wysokości od 350 do
1500 zł/szt.

Waldemar Danielu
Kierownik Referatu



Ł u
Urząd G m i n y Białopole

22-135 Białopole
ul. Chełmska l

te! (821568-22-04. hx (821568-22-86

Or.1431.10.2011

Białopole,dn. 13.04.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. dot. sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej odpowiadam na
zadane pytania:
Ad. l Rada Gminy Białopole w dniu 22 października 2010 r. podjęła Uchwałę w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Białopole. W/w Uchwałą Rada Gminy
upoważniła Wójta Gminy do zawarcia stosownej umowy na przeprowadzanie wyłapywania
bezdomnych zwierząt, ich przeniesienie oraz umieszczanie w schronisku z podmiotem
prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w tym
zakresie. Uchwała weszła w życie styczniu 2011 r. Dnia 2 lutego 2011 r. Wójt Gminy zwrócił się
do Urzędu Miasta Chełm jako jedynego właściciela schroniska dla zwierząt na terenie powiatu
chełmskiego z wnioskiem o podpisanie umowy w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 10 lutego
2011 r. Urząd Miasta Chełm odmówił podpisania umowy z uwagi na przepełnienie schroniska,
informując zarazem, że z chwilą pozyskania dodatkowych miejsc wniosek o podpisanie umowy
rozpatrzy ponownie.
Ad . 2 Gmina Białopole jest typową gminą rolniczą, gdzie przypadki bezdomności zwierząt są
sporadyczne. Gdy przypadek taki zaistnieje staramy się problem rozwiązać poprzez adopcję
w środowisku wiejskim.
Ad. 3 Gmina Białopole w latach 2009 - 2010 nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem

A
Wald

fet

S

N/ójta



BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ
Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

tel. 084 686-96-00, fax 084 686-96-65 .Biłgoraj 8 kwietnia 2011 r.

GKI.7082/6 / l i

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa zapytanie na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, iż Miasto Biłgoraj nie ma zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i nie dokonuje ich wyłapywania od roku 2007 tj. od czasu zaprzestania
współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. We wskazanym

przez Państwa okresie, działania w zakresie odłowu bezdomnych zwierząt miały

charakter incydentalny i podejmowane były w wyjątkowych sytuacjach. W roku

2010 wyłapano i umieszczono w schronisku bezdomną sukę wraz z dziesięcioma
szczeniętami, koszt realizacji zamknął się w kwocie 1200 zł (opłata jednorazowa).
Znając trudną sytuację Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu jak też

innych schronisk w województwach ościennych, które są przepełnione i odmawiają

przyjęcia wyłapanych bezdomnych zwierząt, jak również biorąc pod uwagę fakt,

iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem

gminy, w roku 2009 Rada Miasta Biłgoraj podjęła uchwałę o utworzeniu własnego
schroniska. Realizując powyższe zamierzenie miasto zawarło z dziesięcioma

gminami ościennymi porozumienie międzygminne w sprawie budowy i prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Biłgoraj. W chwili obecnej

trwają uzgodnienia środowiskowe w sprawie lokalizacji schroniska.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

/•
Janusz Rosłan

WykW.K.

Spr.JS



WÓJT GMINY BIŁGORAJ
ijl. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj

woi, lubelskie

GK.6140.7.11 Biłgoraj, dnia 25 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

Ad. l . Rok 2009 - brak stałej umowy
Rok 2010 - umowa zlecenie na rok 2010 r. - Gabinet Weterynaryjny, Anna Smyk

Ad. 2. Rok 2009 - 5 psów
Rok 2010-7 psów

Ad. 3. Rok 2009 - 4.500,00 zł -jednorazowa za umieszczanie w schronisku
Rok 2010 - 7.000,00 zł - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.



W Ó J T GMINY L1

23-425 BISZCZA
pow. Biłgoraj, woj. Lublin
tel. 084 685 60 22, 23, 24

tel./fax 084 685 63 01
Biszcza 05.04.201 Ir.

OŚR.7001.29.2011

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

Nawiązując do pisma z dnia 24.03.2011 r. dot. udzielania informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

1. W latach 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki, ponieważ żaden z podmiotów nie chce
podpisać stałej umowy na realizację w/w zadania.
Doraźne zlecenia realizowane są przez „Schronisko dla psów" ul. Braterstwa Broni 161,
22-400 Zamość.

2. Na terenie gminy nie odnotowano w latach 2009 i 2010 r. bezdomnych wałęsających się
psów i kotów w związku z tym gmina nie poniosła żadnych kosztów.

3. W związku z tym że nie odnotowaliśmy w latach 2009 i 2010 przypadków bezdomnych i
wałęsających się psów gmina nie poniosła kosztów realizacji całego zadania.

i UB.„WÓJTA

nar iP^fnadeta Cichorz
następca Wójta



URZĄD GMINY BORKI
Referat Infrastruktury Technicznej,

Gospodarki Przestrzennej i Komunalr.
Rolnictwa l Ochrony Środowiska
21-345 Borki, ul. II. II Armii W.P. 41

woj. lubelskie, tel. 81 8574208
NIP 7141110728

Borki 30.03.2011r.

RIGRiOŚ. 6140. 01.2011 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku Urząd Gminy Borki informuje:

1. Urząd Gminy Borki nie zawierał w latach 2009 - 2010 umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt natomiast udzielano zleceń dla Łukowskiego Towarzystwa

Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków.

2. W roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 11 szt. bezdomnych zwierząt zaś

w roku 2010 - 6 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 3 100,00 zł. zaś 2010 roku

2 100,00 zł. Bezdomne zwierzęta (psy) zostały schwytane i umieszczone w schronisku

przez Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.

112.
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URZĄD GMINY

24-224 Borzechów
tel. 081 511-10-24, fax. 081 511-17-02,03

www.borzechow.eurzad.eu e-mail: ug@borzechow.eurzad.eii

Borzechów, 24.03.2011 r.
INFR. 6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r . informuje, że podmiotem który świadczy

usługi w zakresie wyłapywania zwierząt jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt -

Małgorzata Szumiło 21-100 Nowodwór./Lubartów. W roku 2009 r. nie było żadnych

zgłoszeń o wyłapanie zwierząt w 2010 r. złapano i przekazano do schroniska trzy psy z terenu

gminy. Zryczałtowany koszt odłowienia zwierzęcia wyniósł 1220 brutto/szt.



Li

URZĄD MIEJSKI W 8YCHAWIE
23-lOOwBychowte T^ i /-,/-> A0 ^m 1

ul. Partyzantów l , woj. lubefclde Bychawa, 29-03-2011 r.
+sl./fo,x 81 566 00 04

GPK. 6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r. dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywana
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Miejski w Bychawie informuje, iż:

Ad 1. W 2009 i 2010 r. Gmina miała zawarte umowy z firmą:
„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Małgorzata Szumiło -Nowodwór
21-100 Lubartów w zakresie administrowania schroniska, przeprowadzania
odłowu bezdomnych psów, ich transportu, utrzymania, wyżywienia
i zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Ad 2. W 2009 r. zostało odłowionych 12 bezpańskich psów.
W 2010 r. zostało odłowionych 14 bezpańskich psów.

Ad 3. Koszt realizacji zadania na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę
faktur wyniósł w 2009 r. 8984,00 zł brutto, w 2010 r. 18744,00 zł brutto.
Kwoty te zgodnie z zapisami w zawartych umowach pokrywają koszty odłowu
bezdomnych psów, ich transportu, utrzymania, wyżywienia i zapewnienia opieki
weterynaryjnej.

""nis trza

t \



URZĄD MIASTA CHEŁM
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Kl-l.6140.1.2/2011

li

Chełm, dnia 5 kwietnia 2011 r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami

informuję, iż zarówno w 2009 jak i w 2010 roku administratorem schroniska dla

bezdomnych zwierząt w Chełmie była firma „BLA - MIR" Blacha Mirosław, która została

wyłoniona w drodze przetargu. Ponadto firma „BLA-MIR" zajmowała się wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

W roku 2009 zostało wyłapanych 139 psów, natomiast w 2010 roku wyłapano 127

psów. W w/w latach średnio w schronisku przebywało 85 -90 psów.

W 2009 roku na utrzymanie schroniska i wyłapywanie bezdomnych psów Rada

Miasta przyznała kwotę w wysokości 184.280,00 zł - rozliczenia dokonywano w formie

ryczałtu natomiast w 2010 roku w wysokości 187.920,00 zł.- rozliczenia dokonano

na podstawie faktycznej ilości psów w schronisku pomnożonej przez stawkę dzienną

za utrzymanie psa.

Z poważaniem



URZĄD GMINY CHEŁM
Pokrówka, u i. Gminna !8

/.MOC CHEŁM

l e i . (062; i: "563-77-93 Pokrówka, dn. 04.04.2011 r.

ROC-6140.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku dotyczące udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Chełm

informuje iż corocznie podpisywana jest umowa pomiędzy Miastem Chełm, będącym

właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt, a Wójtem Gminy Chełm.

W 2009 roku zostało zlecone wyłapanie przez firmę „BLA-MIR" Blacha Mirosław

ul. Litewska la 22-100 Chełm, zajmującą się administrowaniem i utrzymaniem schroniska

10 sztuk bezdomnych psów za kwotę 3 660 zł., natomiast w roku 2010 - za wyłapanie

i przetrzymywanie w schronisku 19 sztuk za kwotę 12 000 zł.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu, a opłaty za

pobyt uiszczane są na podstawie kwartalnych informacji dotyczących ilości

przetrzymywanych psów z terenu gminy oraz kalkulacji kosztów poniesionych na ich

utrzymanie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie ul. Włodawska 23.

DC A
rony środowiska

ywilnej

słcao My siak



URZĄD GMINY CHODEL
24-350 Chodel, ul. Partyzantów 24

tei./fax 81827-73-10 Chodel.dn. 09-06-2011
sekretarlat.chodel@eurzad.eu

NtP 717-12-60-875
Znak:GR.6140.1.2011.EZ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

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

W 2009 i 2010 oraz obecnie gmina posiada umowę dotyczącą ochrony przed
bezdomnością zwierząt, podpisaną ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór 21-100 Lubartów.

Gmina z tytułu wyłapanych i utrzymanych zwierząt poniosła koszt w
następującej wysokości: 2009 roku 8784 zł, zaś w 2010 roku 6344 zł.

Gmina zgodnie z podpisaną umową opłaca opłatę rezerwacyjną w wysokości
1476 zł stanowiące zabezpieczenie gwarantujące rezerwację miejsca w schronisku
dla zwierząt pochodzących z terenu naszej gminy, oraz zryczałtowane
wynagrodzenie w wysokości 1230 zł za każde odłowione zwierzę. Szczenięta w
ślepym miocie zabierane są bezpłatnie ,ale tylko razem z matką.

Otrzymują:
1.Adresat WÓJT GMINY
2. A/a X)

mgrJaiyMajewski



ii
URZąD «3iviiNY

23-305 Chrzanów •
NiP 862-12-64-774

-81.015/8755132
RŻ. 6052.5 (̂9? l Chrzanów, 2011-03-29.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt 'Argos'

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 21.03.2011 r. dotyczącego
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w
Chrzanowie wyjaśnia;

w roku 2009 i w 2010 gmina nie posiadała umowy dotyczącej wyłapywania
bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie poniosła kosztów na realizację tego
zadania. Na terenie nie stwierdzono zjawiska bezdomności zwierząt i nie
podjęto dalszego postępowania w tym zakresie.



U R Z Ą D G M I N Y
21-070 Cyftó*, ul. Chełnsska 42
pow. łęczyńsiti, woj. lubelskie

tcl, 082 ff« 77 003; fSS 082 56 77 200

Cyców, dnia 31.03.201 lr
RG.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 lr. dotyczącym udzielenia informacji

publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy

Cyców informuje, że w 2009r. i 2010r na terenie Gminy Cyców prowadzone są doraźne

zlecenia. Wykonywanie tychże zleceń dokonuje Schronisko dla Zwierząt w Nowodworze, 21-

100 Nowodwór. W 2009 roku koszt umieszczenia 3 bezdomnych psów w schronisku dla

zwierząt wyniósł 1281,00zł, dokonano 2 eutanazje psów w tym jedną utylizację na łączną

kwotę 505,5Izł. W 2010 roku dokonano 2 eutanazje psów na kwotę 320,70zł. Łączny koszt

realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 1786,5 Izł, natomiast w 2010 roku 320,70zł.

zynskiuelMróż

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



WÓJT GMINY
21-306Czemiemłki

ul, Zamkowa 9

Czemierniki, dnia 31.03.2011 r.

OŚ.6142.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" odpowiadamy na przedmiotowe pytania.

Adl. W latach 2009-2010 Gmina Czemierniki nie miała podpisanej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad2. W latach 2009-2010 na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt. Nie było
zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy w 2009 i 2010 roku.
Ad3. W 2009 i 2010 r. gmina Czemierniki nie ponosiła żadnych kosztów na opiekę nad
zwierzętami przebywającymi w schroniskach.

W Ó J T
» (« /e

Kazimierz Sobieszejp

Do wiadomości
l.A/a.



BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN
W°Mubelsk*8 Dęblin 2011-04-18

Znak: GMK.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. dotyczące udzielenia informacji

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

zwierzętami" uprzejmie informuję, że:
• odłów bezdomnych zwierząt stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla

zdrowia i życia ludzi w 2009 i 2010 r. prowadził Pan Artur Bielawski lekarz

weterynarii zam. Lublin, ul. Legionowa 7a/6, który prowadzi schronisko dla

bezdomnych zwierząt w Puławach, ul. Dęblińska 2,

• w roku 2009 r. terenu Miasta Dęblin odłowiono 20 szt. bezdomnych psów,
• w roku 2008r. z terenu Miasta Dęblin odłowiono 20 szt. bezdomnych psów,

• koszt odłowu wraz z opieką weterynaryjną i kwarantanną za 1 szt. wynosił

w 2009r. - 350,00 zł. netto, a w 2010 r. - 530,00 zł. netto.

• koszt wykonanej usługi w 2009 r wyniósł 7710 (słownie: siedem tysięcy

siedemset dziesięć zł.)
• koszt wykonanej usługi w 2010 r. wyniósł 11 699 (słownie: jedenaście tysięcy

sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł.).

L up. H - U M I S T K Z A§ • i . j
Gospodarki \\y

Sp. Robert Wróbel
Tel. 081-8830369

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



ii
WÓJT GMINY

Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda, dnia 2011.05.20

ODR.6113-6/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
w Warszawie

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 21 marca 2011 r. bez
numeru w sprawie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Dębowej Kłodzie informuje, że w dniu 29 lipca 2010r. została podjęta
uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
Informujemy, że w 2009 i 2010r.nie ponieśliśmy żadnych kosztów na realizacje
tego zadania, ponieważ wałęsające się bezdomne psy zagospodarowaliśmy we
własnym zakresie , przy pomocy mieszkańców naszej gminy, którzy
zaopiekowali się pozostawionymi psami na terenie naszej gminy.

Z p o w a ż a n i e m :



D«i~!
nam

Dołhobyczów, dnia 04.04.2011 r.

BGK.II.6140.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję:
l.W 2009 i w 2010 roku gmina zlecała zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
Lekarzowi Weterynarii w Hrubieszowie.
2.W 2010 roku utrzymywanych było na koszt gminy 2 szt zwierząt /psy/.
3.W 2010 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.083,74 zł . Zapłacono
przelewem po otrzymaniu faktury.



WÓJT G/VUNX
OOROHUSK

ROŚ. 6230.7.2011 r. Dorohusk dnia 27.04.2011 r.

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

Dot.; wniosku o udzielenie informacji publicznej.

1. Gmina Dorohusk posiada podpisaną umowę z miastem Chełm ,które jest właścicielem
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23 a

2. Koszty wyłapywania i utrzymywania bezdomnych psów w schronisku jakie poniosła
Gmina w 2009 r. i 2010 r. przedstawiają się następująco:

- 2009 r. - 1.1 83 zł wyłapanie i utrzymania zwierząt w schronisku
- 2010 r. - 5. 970 zł utrzymanie psów w schronisku , 366, 00 zł wyłapanie

3. Płatność odbywała się poprzez ewidencję zwierząt przebywających w schronisku
x 5 , 00 zł dziennie za każdego przebywającego pod opieką psa + dotacja
jednorazowa na rok na remont schroniska, wyłapanie psa koszt oddzielny.

Otrzymują:
l .adresat
2.a/a



GMINY 9RELÓW
21-570 Brslów, ul. Szkolna 12

—-7987

Drelów,dn. 28.03.2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 roku dot. udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż nasza Gmina nie posiada na stałe umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina korzystała w 2009 roku z usług Firmy:

Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków,

której zleciliśmy umieszczenie 10 szt. psów w schronisku za ogólna kwotę 2 500,00 złotych

brutto. W 2010 roku nasza gmina nie miała już możliwości uzyskania realizacji usług na

wyłapanie psów czy kotów ze względu na brak miejsc w schroniskach.

X

WÓJT/

mgr Piotr Mzmiierski



U r z ą d G m i n y D z i e r z k o w i c e
23-251 Dzierzkowice, Terpentyna l, tel. (81) 822-10-06 fax. (81) 822-15-00

e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
URZĄD GMINY

1-251 Dzierzkowice Dzierzkowice dn.2011-03-25
woj.lubelskie

ZnakrRLG. 6122.4. 2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej który wpłynął do
tutejszego Urzędu Gminy w Dzierzkowicach dnia 24-03-2011 roku uprzejmie informuje, że
Gmina Dzierzkowice nie posiada stałej umowy zawartej ze schroniskiem z uwagi na odmowę
zawarcia umowy przez schronisko. Niemniej jednak schronisko udziela doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku 2009-2010 na koszt Gminy nie utrzymywane
były zwierzęta bezdomne. Koszt realizacji zadania za obserwację ,szczepienie i eutanazję
bezdomnych psów w latach 2009-2010 wyniósł 462 zł.



Witani

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu: 24 marca 2011 roku),
Urząd Gminy Dzwola przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad. 1. W latach 2009 i 2010 Gmina Dzwola nie posiadała stałych umów i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.

Ad. 2. Urząd Gminy Dzwola nie prowadzi zbiorczych danych o ilości zwierząt
wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt Gminy, z tego względu, że nie było zgłaszane
przez mieszkańców do tut. Urzędu o istnieniu bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Ad. 3. W latach 2009/2010 Urząd Gminy Dzwola nie ponosił żadnych kosztów w związku
z opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem,

Andrzej Bielak

Urząd Gminy Dzwola
Tel. 158752215.



L L
URZĄD GMINY

21-060 Faiatewice
pow. krasnostawski, \*jj. kibetekte Fajsławice, dn. 19.05.2011 r.

tel.(081)5853060

RO.6140.03.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT

"AGROS"
UL. GANCARSKA 37A

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy
Fajsławice informuje ,że obecnie posiadamy opracowane procedury postępowania w przypadku
zdarzeń z udziałem zwierząt na terenie naszej gminy.
Celem realizacji Planu jak również obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt,
posiadamy w budżecie gminy wydzielone środki na pokrycie kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami oraz współpracujemy z działającą na terenie naszej gminy Lecznicą dla
Zwierząt.
W 2010 roku poniesione koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wynosiły 230zł.

2 up.

Anna Rózwaifta
msp. d/s rolnych, handlu, usług

i ochrony śroc!c .viska



U R ZA ,V ! N| Y
21-136 w F i r i e j u

ul. Rynek i
TOJ. lubelskie

F-000535221
pirlej dnia 3 1 .03.201 1 r.

J

II

BROK EG. 6140-2/11-2

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma znak: LL 34 z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącego sposobu i skutków

wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy

Firlej udziela informacji publicznej.

1. W 2009 r. była podpisana umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

w Nowodworze natomiast w roku 2010 nie była podpisana umowa ze schroniskiem.

2. W 2009 r. 4 szt. dorosłych psów odstawiono do schroniska, natomiast dla 2 szt.

znaleziono nowych właścicieli, a w 2010 r. dla l szt. znaleziono nowego właściciela.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wynosił 2440 zł. jednorazowo - przelewem

oraz opłata rezerwowa w wysokości 1464 zł., a w 2010 r. - O zł.

up. Wójta Gminy
SBKRJBTARZ



Urząd Miejski we Frampolu
uL Radziecka 8
23-440 Prmmpol

RG. 6140.6.2011 Frampol, dn. 05.04.2011 r.

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r. Urząd
Miejski we Frampolu uprzejmie informuje:

Bezpańskie zwierzęta w latach 2009 - 2010 r. miały zapewnioną opiekę w Schronisku dla
Bezdomnych Psów ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość na doraźne zlecenie, /kontakt
telefoniczny./

Na koszt Urzędu do powyższego schroniska przekazano:
w 2009 r. - 6 sztuk bezdomnych zwierząt / psy/
w 2010 r. - 4 sztuki „

Za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku pieniądze przekazywane były
przelewem po wystawieniu faktury.
Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł - 1400 zł. natomiast w 2010 roku-1700 zł.

Z up.

i rolnictwa



URZĄD GMINY
21-oso GARBÓW

woj. l u b e l s k i e

Nr 6/11 Garbów, dnia 2011-04-12

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 21 marca 2011 Urząd Gminy Garbów
przesyła następujące informacje:

Cena za jednorazowe
umieszczenie psa w
schronisku
Ilość zwierząt, którym
udzielono pomocy
Koszt realizacji całego
zadania

Forma płatności

2009

428 zł

16

6820 zł

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku

(przelew)

2010

577 zł

12

7062 zł

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku

(przelew)

Jednocześnie informuję, że w roku 2009 i 2010 stałą urno we mieliśmy podpisaną
z Firmą Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Artur Bielawski ul. Dęblińska 2,
24-100 Puławy, a doraźnie korzystaliśmy z usług firmy Gabinetu Wet. Zbigniewa
Góreckiego , 21-003 Ciecierzyn 80a.

J TA

Teresa tila" Rozdoba
podinsp. d/s działalności

gospodarczej i komunalne j
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URZĄD GMINY GŁUSI
ul. Głuska 140, 20-385 Lublin t
tel. 75-18-760, fax 75-18-650

ZK.603.1.2011

Lublin, dn. 31.05.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia informacji
publicznej Urząd Gminy Głusk informuje:

1. W 2009 r. i 2010 r. Urząd Gminy miał podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze.

2. W 2009 r. schronisko odłowiło z terenu naszej gminy 39 szt. bezdomnych psów,
natomiast w 2010 r. było to 14 szt.

3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 25 254 zł, w 2010 r. było
to 18 544 zł. Zgodnie z umową forma płatności za odłowienie, umieszczenie i opiekę
była stała i jednorazowa.

W odniesieniu do Państwa pisma z dnia 21.03.2011 r. informujemy, że dnia 29 marca
2011 r. została wysłana do Państwa odpowiedź drogą mailową. Niestety nie otrzymaliśmy
żadnego raportu o błędzie lub o niedostarczeniu maiła.

Z poważaniem

mgr



Godziszów Trzeci 121 „A"
I I D T A H r * A A I K I V 23-302 Godziszów
UKZ.ĄU UfV\INY tel.(015)8710-002, (015)8711-110

**. (015)3711-110
www.godziszow.pl
e-mail: sekretariat@.godziszow!rjl
inwestycje tel./fax (015) 871 1-062

OŚ.614.1.2011 Godziszów, dnia 28.03.2011 rok

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

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 21 marca 2011 roku który wpłynął w dniu 24 marca

Urząd Gminy w Godziszowie niniejszym informuje:

1. Gmina Godziszów w 2009 i 2010 roku nie miała zawartych stałych umów, nie udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

2. W 2009 i 2010 roku koszt utrzymania bezdomnych zwierząt wyniósł O złotych;

3. Nie było kosztów w 2009 i 2010 roku.

Z poważaniem

PM T RomanPielak
Podmspe-ktords.och^yśrodow.



IŁ
U RZĄD GMIN Y
23-450 OORAJ
woj- lubelskie

Goraj, dnia 30.03.2011 r.
GK.6144.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy Goraj uprzejmie

informuje, że w latach 2009 - 2010 Gmina Goraj nie posiadała stałych umów ani też

nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

Wobec powyższego nie poniesione zostały żadne wydatki w tym zakresie.

JTA

mg r inż. ŹenbW Gloivala
SEKRETARŹ\GMINY



WÓJT GMINY OOŚC1ERAB6W
23-275 Gościeradów

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

Znak: RPP.6140.1.2011 Data: 2011-04-11

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. / data wpływu 24.03.201 Ir. / w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy Gościeradów
uprzejmie informuje:

- na terenie Gminy Gościeradów wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi odbywa się na podstawie Uchwały
Nr XXVII / 191/ 02 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 sierpnia 2002r.

- w 2009 i 2010 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100
Lubartów,

- w 2009 roku odłowiono 16 bezdomnych psów, koszt realizacji zadania wyniósł
10 614,00 zł i była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku
oraz 287,00 zł za utylizację odpadu. Razem w 2009 r wydatkowano kwotę
10901,00 zł.;

- w 2010 roku odłowiono 12 bezdomnych psów koszt realizacji zadania wyniósł
14 640,00 zł i była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku,
ponadto uiszczono opłatę za rezerwację miejsca w schronisku w wysokości
1464,00 zł.. Razem w 2010 r wydatkowano kwotę 16 104,00 zł.

up.

Inspektor ds
Planowania Ftestkennego



W Ó J T G M I N Y
G R A B O W I E C

pow. zamojski, woj. lubelskie

UG-GKR. 6140.2.2011/1182/11

I I ,

Grabowiec, dnia 11 kwietnia2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania ..opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję,

że gmina w latach 2009-2010 zlecała firmie Usługi Sanitarno-Porządkowe Piotr Łachno

odławianie zwierząt:

• 2009 rok: 4 sztuki, koszt usługi 385,20 zł

• 2010 rok: 2 sztuki, koszt usługi 192,60 zł

Gmina ponosiła jednorazowo koszty przekazania do schroniska odłowionych zwierząt:

• 2010 rok: l sztuka, koszt 244,00 zł

Rozliczenie wszystkich faktur było bezgotówkowe (przelew).

GMINY



Strona l z l

L L

Od: "Urząd Gminy w Hannie" <hanna_g_s@woi.lublin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 08:03
Temat: odpowiedz na pytanie

Urząd Gminy w Hannie nie miał w 2009 i w 2010 r. stałej umowy ani nie udzielał doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2011-03-28



URZĄD GMINY
22-235 HAŃSK, ul. Osiedlowa 4

woi lubelskie
tei (082) 57140 28. fa« I082) 57144 61 Hańsk, dnia 8 kwietnia 2011 roku

R.6140.2.2011

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

Urząd Gminy Hańsk w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 21 marca 2011 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

ad. 1.
Gmina Hańsk w 2009 i 2010 roku nie miała zawartej stałej umowy na odłów interwencyjny
bezdomnych zwierząt, natomiast byliśmy w kontakcie telefonicznym ze Schroniskiem BLA-MIR
w Chełmie oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze.

ad. 2.
W 2009 roku zostały wykonane doraźne zlecenia dla Schroniska BLA-MIR w Chełmie, które
odebrało od nas 3 sztuki dorosłych psów oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze odebrało od nas 1 sukę z 3 szczeniętami.
W 2010 roku zostało wykonane doraźne zlecenie dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze, które odebrało od nas 1 sztukę dorosłego psa.
Ponadto gmina we własnym zakresie starała się szukać opiekunów dla bezdomnych zwierząt
wśród mieszkańców gminy, którzy zapewniliby im utrzymanie i godne warunki bytowania.
Były to jednak przypadki sporadyczne i możliwe do rozwiązania przy niskich nakładach.

ad. 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 3.416,00 zł. natomiast w 2010 roku wyniósł
2.440,00 zł. Formą płatności były jednorazowe opłatyt za umieszczenie zwierząt
w schroniskach.



ii
RZĄD U MINY HORODŁO

H , Horodło °4-04-201 lr-22-523 Horodło
651 -54-02

RGO.0717/6/11

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i

skutków wykonywania zadań tj. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

z terenu gminy Horodło informuję:

Ad. l Na chwilę obecną nie mamy podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, ponieważ żadne schronisko nie chce podpisać takiej umowy z uwagi na brak miejsc

w schroniskach. Problem bezdomnych psów jeśli zaistnieje w naszej gminie to rozwiązujemy

go w miarę możliwości sami tj. szukamy nowych właścicieli. Współpracujemy także doraźnie

ze schroniskiem w Chełmie ul. Litewska la, 22-100 Chełm. Schronisko to wyłapuje

bezdomne zwierzęta (jeżeli zaistnieje taka potreeba) i zapewnia im opiekę.

Ad.2 W roku 2009 wyłapany został jeden pies na koszt gminy tj. 588,50zł. Natomiast w

ubiegłym roku 2010 zostało wyłapane 5 sztuk psów na koszt gminy tj. 2.074,00zł.

Ad.3 Forma w jakiej realizowane było zadanie w 2009roku to jednorazowa płatność

schwytanie, wyżywienie i obserwacja. W 2010 roku również jednorazowa płatność za

wyłapanie, przewóz i przyjęcie do schroniska.

Z up. Wójta
^ mgr Renaty. Gzekai
Otrzymują: l3tXA

Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i OeKrony Środowiska

l .Adresat
2.A/a

Sporządziła: M.Btaziak
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BURMISTRZ MIASTA ^_

TT WA GMINAHRUBIESZOWA HH FA,R PLAY
22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA" 1

tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04
e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

MIAST/ , o i r u
Hrubieszowa Hrubieszów 21.04.

GMK.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa Pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" informuje co następuje :

Ad.l. Gmina Miejska ma zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym - Andrzej
Perehubka Hrubieszów przy ul. Ceglanej 56, w sprawie świadczenia usług
weterynaryjnych w zakresie doraźnej pomocy w leczeniu i transporcie do
lecznicy zwierząt chorych, podejrzanych o chorobę, zachowujących się
agresywnie, dla których ustalenie właściciela nie jest możliwe. W ramach
zawartej umowy lekarze weterynarii posługują się sprzętem do poskramiania
zwierząt, przekazanym w „użyczenie" przez Gminę Miejską. Po wyleczeniu
zwierzęta przewożone są do Schroniska w Zamościu lub Nowodworze
k/Lubartowa.
W związku z brakiem schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta

Hrubieszowa oraz powiatu hrubieszowskiego, zwracaliśmy się do Dyrekcji
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu z prośbą o zawarcie umowy
na przyjmowanie. i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu
miasta Hrubieszowa. Niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej
odpowiedzi. Jest to najbliższe Schronisko, z którym już współpracowaliśmy i
nadal będziemy prowadzić rozmów}'' w sprawie zawarcia umowy na świadczenie
takich usług.

Ad.2. W 2009 r. do lecznicy przyjęto 26 psów oraz l kota, do Schronisk - 16 szt.
W 2010 r. do lecznicy przyjęto 25 psów oraz 5 kotów, do Schronisk - 14 szt.

Ad.3 Koszty odłowu , leczenia, wyżywienia, przewozu oraz umieszczenia
w schroniskach wyniosły w 2009r. - 30.8,35,25 zł., w 2010r. - 35.684,23 zł.
Koszty ponoszone są sukcesywnie w oparciu wystawiane faktury.

Z poważaniem

BURMISTRZ IBjASTA

mgr Tadeusz^



urimmy £dKiau ustuy tsuiuunatnyun
w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie
Świerszczów 108,22-500 Hrubieszów
tel./fax0846971660,te!.0846971661
NIP 9ia^ił-Q4-Qfi?. Rsson 950343??°

GZUK. 7082-1/11

Świerszczów 2011 - 04 - 11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Stosownie do pisma z dnia 21 marca 2011 r. uprzejmie
informuję, że zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie
gminy Hrubieszów wykonuje nasz Zakład tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Hrubieszowie z/s w Świerszczowie jako jednostka organizacyjna Gminy Hrubieszów .
I tak:
Ad. l Zarówno w roku 2009 jak i 2010 Zakład nie miał podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Wynika to z tego ,że schroniska działające na
terenie woj. Lubelskiego nie chcą wiązać się umowami z usługodawcami spoza terenu ich
siedziby , ponieważ nie mogą zaspokoić potrzeb w tym zakresie wszystkich , którzy się do
nich zgłaszają, schroniska notorycznie są przepełnione Przedstawione poniżej dane liczbowe
nie obrazuj ą należycie skali zjawiska. Odłapywano tylko te zwierzęta, którym można było
zapewnić opieką.
Ad. 2 W roku 2009 odłapano 3 psy, które zostały umieszczone w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k.Lubartowa dzięki dobrej woli i uprzejmości
właściciela tego schroniska.

W 2010 roku odłapano l chorego psa, który został umieszczony w Lecznicy dla
Zwierząt w Hrubieszowie przy ul. Ceglanej 25, wyleczony i przekazany nowemu
właścicielowi pod opiekę.
Ad. 3 W 2009 roku jednorazowa opłata za umieszczenie psów w schronisku
wyniosła 2196,00zł.

W 2010 roku za schwytanie, leczenie i wyżywienie na czas pobytu na lecznicy
(40 dni )zapłacono kwotę 1089,26zł.

KIEROWNIKU
\^ A

Wanda GrocW*ici
Uor. Bud. UANB-W-^fr^SA

U



W Ó J T C M i N /
22-375 IZfJrJA ,,-w

ul. Gminnć: •; _ _ „ .
tel. 84 818 30 J4 lzbica' dnia n kwietnia 2011r.

PIS. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam odpowiedzi na

zamieszczone we wniosku pytania:

1. Gmina w roku 2009 i 2010 nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli nie

uda się znaleźć osób mogących zapewnić należytej opieki nad bezdomnym zwierzęciem (głównie są

to psy), to na zlecenie wyłapują i zapewniają opiekę nad tymi zwierzętami najbliższe schroniska dla

zwierząt w Zamościu bądź w Chełmie.

2. Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych bezdomnych zwierząt w latach 2009 i 2010.

3. Jednorazowy koszt wyłapania oraz umieszczenia w schronisku bezdomnego zwierzęcia waha się w

granicach 400-500 zł.



IrU

URZĄD GMINY
21-205 Jabłoń

ul. Augusta Zamoyskiego 27
NIP 539-000-63-77. Regon 000535267

Jabłoń dnia 7.04.201 Ir.

BD.614.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt "Argos"
ul Garncarska 37A ,Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir Urząd Gminy w Jabłoniu informuje, że
- Gmina posiada podpisaną roczną umowę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt:, 21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 41/36 do wykonania usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt w szczególności psów i kotów na terenie gminy Jabłoń . Roczna opłata
ryczałtowa w kwocie 3.600zł obejmujące odłowienie do dwudziestu sztuk zwierząt.

J T A
jko
NY



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Urząd Gminy Janowiec - środowisko" <srodowisko@janowiec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
DW: "Ewelina Ambryszewska" <ewelina.ambryszewska@wp.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 11 :04
Temat: Janowiec - opieka nad zwierzętami.

Janowiec, dnia 30 marca 201 1 r.

RO 7061/8/1 1

Ochrony Zwierząt

dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia l marca 2011 r. (otrzymane: 25 marca 2011 r.)
uprzejmie informuje, iż Gmina Janowiec posiada umowę zawartą z Panem Arturem Bielawskim
- lekarzem weterynarii, zam. Lublin, ul, Legionowa 7a/6, która została podpisana w 2008 r. i
trwa nadal.

Ilość wyłapywanych zwierząt to kilka sztuk w ciągu roku. Na ten cel Rada Gminy rezerwuje
1000 zł/rok. Koszt umieszczenia l szt. w schronisku to kwota 300 zł + VAT .

Ponadto informuję, iż wyłapywanie zwierzyny odbywa się w sytuacjach wyjątkowych, gdy
występuje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Ilość miejsc w schronisku jest bardzo
ograniczona.

Z poważaniem

Ewelina Ambryszewska

Inspektor Urzędu Gminy
Janowiec

Tel. 81 881 58 13

901 i.



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Urząd Miejski_Ref_Gosp_Kom_Rol_Leśn_Ochr_Środ" <tomasz.jaworski@janowlubelski.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 09:22
Temat: Udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w gminie Janów Lubelski
Urząd Miejski
ul. Jana Zamoyskiego
23-300 Janów Lubelski

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu 24.03.2011 r.) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
w gminie Janów Lubelski odpowiadam:

Ad. 1. W latach 2009 i 2010 była podpisana umowa z firmą EKO-PARK Andrzej Giżka na doraźne
interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów, opiekę nad złapanymi psami przejmowała Gmina Janów
Lubelski umieszczając je
w boksach znajdujących się na terenie ZUOK w Borownicy.
Ad. 2. W roku 2009 odłowiono łącznie 14 psów, w roku 2010 odłowiono 22 psy.
Ad. 3. W 2009 roku koszt realizacji wyniósł około siedmiu tysięcy złotych i jest to koszt opieki
weterynaryjnej, zakupu karmy dla przetrzymywanych psów i koszt wyłapywania zwierząt bezpańskich,
W 2010 koszt realizacji usługi wyniósł około trzynastu tysięcy złotych i jest to koszt opieki
weterynaryjnej, zakupu karmy dla przetrzymywanych psów i koszt wyłapywania zwierząt bezpańskich.
Nie poniesiono kosztów umieszczenia zwierząt bezpańskich w schroniskach ponieważ po rozesłaniu do
schronisk zapytań o umieszczeniu psów bezpańskich, żadne nie było zainteresowane współpracą.

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Suchora - Komendant Straży Miejskiej w Janowie Lubelskim, Tel. 15 8724 317
Tomasz Jaworski - podinsp. do spraw gospodarki komunalnej i odpadami w Urzędzie Miejskim w
Janowie Lubelskim, Tel. 15 8722 011

om i m 11



WÓJT GMINY
PODLASKI

Janów Podlaski dnia 07.04.2011 r.

GKM. 7021.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. uprzejmie informuję, że:

1. gmina Janów Podlaski w latach 2009 - 2010 nie miała podpisanych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt o ile

zachodziła taka potrzeba zajmowali się pracowni fizyczni Urzędu Gminy a opiekę

zapewniała gmina we własnym zakresie do chwili znalezienia nowego opiekuna,

2. w latach 2009 - 2010 wyłapano ogółem 5 bezdomnych psów, którym znaleziono

nowych właścicieli.

Z uwagi na krótki okres utrzymywania psów oraz pozyskiwanie dla nich pokarmu

ze stołówki szkolnej i z Przedszkola Samorządowego, gmina nie poniosła kosztów.

\
mgr Andr; efl

Z A S T Ę P Ą

|

l

WÓJTA

Trzciński
WÓJTA



URZĄD GMINY
22-664 JARCZÓW

woj. lubelskie
RL.6140-3 /l l Jarczów, dnia 04.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

W a r s z a w a

Urząd Gminy w Jarczowie odpowiadając na pismo z dnia
21.03.2011 r. informuje , że w 2009 i 2010 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania bezdomnego psa do schroniska,
uzgadnia się taka potrzebę telefonicznie. W roku 2009 nie przekazano psów do schroniska. W
roku 2010 przekazano do schroniska l psa (opłata jednorazowa 436,60 zł. w tym : za przyjęcie
psa 244,00 , usługa sanitarna, odłapanie psa, dostarczenie do schroniska 192,60 zł.



Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków
tel: 502-04-25 fax: 502-01-44
NIP: 713-10-30-382

Internet:
http ://www.j astkow.pl
poczta@jastkow.pl

Jastków, dnia 04-04-2011
RO.6140.11.2011.UA.2

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 201 Ir. o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Jastków informuje;

1. dnia 11 sierpnia 2008r. Gmina Jastków zawarła umowę na okres 4 lat dot. wyłapywania
bezdomnych zwierząt i udzielania im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym Ciecierzyn 80A,
21-003 Ciecierzyn reprezentowanym przez lek wet. Zbigniewa Góreckiego zam. Lublin ul.
Żarnowiecka 3/134,

2. w 2009r. odłowiono 37 bezdomnych zwierząt, a w 2010r. 36.
3. koszt realizacji przedmiotowego zadania w 2009r. wyniósł 12 288zł a w 2010r. 10 272 zł.

Forma płatności - opłata jednorazowa, stała za zgłoszone i zrealizowane odłowienie
bezdomnego zwierzęcia oraz otoczenie go opieką.

Z up. Wójta

Annin
Rolnictwa!1

USf
ds.

Środowisk

BOG015F5F Rank Snńłri7ielc7v w Cvcowie OHHział Jastków 74 8 1 9 1 1042 2008 8001 n?H 0001



u
URZ ĄD GMINY

Jeziorzany
-•>• Rynek 22, 21-146 Joztorzony

woj. lubelskie Jeziorzany 2011.03.25
"' iO-81) 857-8001, tax (0-81) 857-80-02
MIP 714̂ 11-06-158, Regon 000540647

OZGID.6140.1.20H Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Jeziorzany

informuje:

1. W 2009 i 2010 roku gmina posiadała umowy na świadczenie usług w

zakresie wyłapywania bezdomnych psów, które uciekły, zabłąkały się

lub zostały porzucone z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt

21-100 Łuków ul. Międzyrzecka 41/36 .

2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości wyłapanych zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania w latach 2009 i 2010 wyniósł 7 200

złotych. Umowa na świadczenie w/w usług była rozliczana ryczałtowo-

stała miesięczna opłata niezależnie od ilości wyłapanych zwierząt.



URZĄD MIEJSKI w JÓZEFOWIE
23-460 JÓZEFÓW

pow. biłgorajskl, woj. lubelskie
tal. 10-84) 687-81-33

Józefów,12.04.2011 r.

IOSR.1.2011.FR

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd miejski w Józefowie podaje dane za
rok 2009 i 2010 :
1.Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami /psy/ sprawuje Fundusz Aktywizacji
Niepełnosprawnych : Spółdzielnia Socjalna w Józefowie umowa jednoroczna na wykonanie
w/w zadania.
2.Liczba przetrzymywanych zwierząt w roku 2009 - 5 s z t , w roku 2010- 8 szt/ psy/.
3.Koszty poniesione na wykonanie całego zadania ; w roku 2009 - wydatkowano z budżetu
gminy 2.500 złotych a w roku 2010 - 9.500 złotych.

Z poważaniem

ifigf Ireneu



24-340 Józefów i
- - *~ - •£ Q l QC.\J *^w • -

r*r*K\ nnnci^CJATO
Józefów nad Wisłą 2011.04.05

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garcarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 20011r Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą

informuję.

W 2009 i 2010r gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

nie prowadzono wyłapywania, nie poniesiono żadnych kosztów.

Przypadki bezdomności psów zostały zagospodarowane przez mieszkańców gminy.

Na terenie gminy i powiatu nie ma schroniska dla zwierząt,występują trudności z zawarciem

umowy na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach.



WÓJT
GMINY KAMIEŃ

li
Kamień, dnia 25 marca 2011 r.

OSR.6140.4.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r.

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad. 1. Gmina Kamień nie zawierała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Realizacja

obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o

ochronie zwierząt odbywa się poprzez doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez

pracowników schroniska w Chełmie. Ponadto Gmina z sukcesem prowadzi akcje adopcyjne

bezdomnych zwierząt we współpracy ze Strażą dla Zwierząt-. Gmina adoptowała jednego z

bezdomych psów. Pies przebywa na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieniu gdzie ma

zapewnione schronienie a koszty związane z opieką medyczną i wyżywieniem pokrywane są z

budżetu gminy.

Ad. 2.

Ilość zwierząt wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r.

9

Ilość zwierząt wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2010 r.

3

Ad. 3.

Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie w 2009 r.

- przewiezienie psa do lecznicy + opieka
medyczna - 244 zł,
- przyjęcie psa do schroniska w Chełmie - 305 zł

(opłata jednorazowa),
- karma dla psów - 69,24 zł,

Suma: 6 18,24 zi

Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
•wyłapywanie w 2010 r.

- opieka medyczna - 300 zł
- karma dla psa - ok. 100 zł

Suma: 400,00 zł

; Roman Kandzion



Argos/BOZ

Strona l z l

f b k& L L

Od: <mikag11@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 10:12
Temat: Informacja na temat sposobu i skótków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie.
Urząd Gminy Kamionka ul. Lubartowska l 21-132 Kamionka informuje, że w roku 2009 gmiała
miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt 21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 41/36, wpisanym do KRS Nr 000028013.

W roku 2009 wyłapali z terenu naszej gminy 13 psów.
Wynagrodzenie za usługę ustalono ryczałtowo w wysokości 300,00zł. brutto miesięcznie.

Koszt realizacji zadania za rok 2009 wyniósł 3600,00zł (słownie trzy tysiące sześćset zł.)
W roku 2010 gmina podpisała umowę z Małgorzatą Jadwigą Szumiło prowadzącą działalność
gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata
Szumiło Nowodwór 21-100 Lubartów wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr
80263 G.
W roku 2010 wyłapali z terenu naszej gminy 7 bezdomnych psów.
Koszt realizacji zadania za rok 2010 wyniósł 10.004,00 zł. (słownie dziesięć tyś. cztery zł.)

2011-04-07



U R Z Ą D GMINY
24-310 Karczmiska

woj. lubelskie
tel. (8,1)8287026

Ni,-717-13-04-377
Karczmiska dnia 2011-04-01

LL

RL.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 201 Ir. Urząd Gminy informuje:

- gmina w roku 2009 i 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem w Nowodworze, 21-100 Lubartów,

- w 2009 roku wyłapano 4 szt. psów za kwotę 4 514zł,

- w 2010 roku wyłapano 17 szt. psów za kwotę 22 191zł w tym kwota za rezerwację miejsca
w schronisku.



BURMISTRZ
KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimu-rz iJi.lny. ul Senatorska 5
tel.(0-81) 881011*, f'«

Kazimierz Dolny, dnia 06.04.2011 r.

RGN. 1431.3.2011 r.

fi/ro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
KRS:286138
Ul. Garncarska37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. dotyczący informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywania" uprzejmie informuję,

że umowy na stałe Gmina nie zawarła, usługi stale wykonuje Pan Andrzej Bielawski - lekarz

weterynarii zam. Lublin ul. Legionowa 7a/6, który prowadzi działalność gospodarczą zakresie usługi

weterynaryjne.

W 2009 odłowiono 8 sztuk bezpańskich, agresywnych psów, koszt realizacji całego zadania, w tym

utrzymanie psów w schronisku wynosił 4301,40 zł. brutto (forma płatności jednorazowa za

umieszczenie psa w schronisku), natomiast w 2010 odłowiono 5 sztuk bezpańskich, agresywnych

psów koszt realizacji całego zadania to 2675,00 zł. brutto.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY
KĄKOLIWWCA

ul. Lubelska 5
21,308

li
Kąkolewnica, dnia 29 marca 2011 r.

Or.IV.0717.48.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywaniu" uprzejmie informuję:

1. Gmina Kąkolewnica miała podpisana stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w roku 2010 i ma również podpisaną umowę na rok 2011. Powyższa umowa
zawarta jest z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.

2. W 2010 roku zostało wyłapanych 25 sztuk bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Kąkolewnica.

3. Koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt w roku 2010 wyniósł 5350 zł, płatność
jednorazowa za wyłapane zwierzę.

Z poważaniem:

mgr inź, Jńfcek Zgorzałek
Sekymarz Gminy



ii

URZĄD GMINY KŁOCZEW
08-^qcjfcwy4£ługa 67 Kłoczew, dnia 5.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul.Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy w
Kłoczewie informuje , że w latach 2009 - 2010 gmina nie miała zawartych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt jak również nie poniesiono kosztów na realizację
powyższych zadań.

usta
MINY

Sprawę prowadzi: Elżbieta Pliwka tel.25 754 31 99 wew.15



Strona l z l

Od: "Krzysztof Kalinowski" <krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl>
Do: "Biuro Ochrony Argos" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2011 12:30
Temat: Zwierzęta bezdomne opieka - wyłapywanie
Witam,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1. w 2009 r, oddano do schroniska w Lubartowie 1 psa. Zlecenie doraźne. Koszt jednorazowy 1 220,00
zł.
2. w 2010 r., podpisana umowa z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. Oddano z terenu gminy
7 szt. psów dorosłych, 25 szt., szczeniąt i 1 sz.t bociana. Koszt całości 4 900,00 zł.

Pozdrawiam,
Krzysztof Kalinowski

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej
ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska

7011-04-17



U R Z Ą D G M I N Y
ul. Rynek 15

22-435 KOMARÓW-OSADA
tel. 084 615 31 02, fax 084 615 31 85

woj, lubelskie

RGO.1431.14.2011

Komarów-Osada, 2011-03-29

LI

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Komarów-Osada udziela odpowiedzi na

zadane pytania:

Ad 1. W 2009 i 2010 roku Gmina Komarów-Osada nie miała stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. W 2010 roku

udzielono jednorazowego doraźnego zlecenia odłowienia, wraz z przekazaniem do

schroniska bezdomnego psa.

Ad. 2. Na koszt Gminy Komarów-Osada odłowienia i przekazania do schroniska

dokonano jednorazowo l szt. bezdomnego psa w 2010 roku. Koszt tej usługi wynosił

436,60 zł.

Ad 3. Koszt realizacji całego zadania wynosił jak wyżej, była to jednorazowa forma

płatności za przyjęcie do schroniska i odłowienie psa.

Z up. WÓJT^tjMJNY
SEKRETAR0/GMINY

mgr Stambław Siek



U R Z Ą D M I E J S K I
21-150 Kock, ul. J. Krasickiego 27 1 / l A / t ~ A 1 1

tel (081)859-10-04; 859-10-05 Kock, dnia 14.04.2011 r.
NIP 714-10-94-024

- 000527842 -

RG.1431.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-889 Warszawa

Odpowiedając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Miejski w Kocku udziela następujących
informacji:

1. W latch 2009 i 2010 września Gmina Kock miała podpisaną umowę do
przeprowadzenia wyłapywania zwierząt z terenu Gminy Kock z
"Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt", ul. Międzyrzecka 41/36,

21-400 Łuków.
2. W roku 2009 wyłapanych zostało 5szt. bezdomnych psów z terenu Miasta
i Gminy Kock., a w roku 2010 - 17szt.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 3 600zł., w roku 2010 -
3 600zł. Forma płatności ryczałtowa.

Z up. BOfWISTRZA

mgr inż. MdntotPrzystupa
p o. Kierownika Referatu Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Nieruchomości



URZĄD GMINY KONOPNICA
21-030MOTYCZ

WWW.KONOPNICA.EURZAD.EU
Nr konta bankowego: 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010

NIP 7132352459
REGON 0005 3793 5

Konopnica 2011-03-31

li

OSR.6140.P.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca (data wpływu 24.03.2011 r.) o
udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam
wnioskowane informacje:
l. Zarówno w 2009 r. jak i 2010 r. Gmina Konopnica miała podpisaną stałą

umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. W roku 2009 odłowionych i zabranych do schroniska zostało 28 psów,
natomiast w 2010 roku odłowiono i zabrano do schroniska 36 psów.

3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 - 18 744,00 zł,
w roku 2010-45 384,00 zł.

Jednorazowa opłata obejmowała odłowienie psa, przetransportowanie go do
schroniska, zapewnienie mu godziwych warunków bytu, wyżywienia, obsługi
i opieki weterynaryjnej. Opłaty ponoszone były po wykonaniu usługi.

mgrKonrad Banact



WÓJT GMINY
21-543 Kor.stantynów

pow. bialski
woj. lubelskie

DRK.6140.2.201 l.JK Konstantynów, 04.04.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
21 marca 2011, r. informuję że Gmina Konstantynów, w 2009 i 2010 roku, nie posiadała
podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wynika to z faktu iż do tej
pory ten problem w gminie się nie pojawił.

Z poważaniem

' - - l \mgr ińż. Rajkuald Murawski



URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA
24-130 Końskowola

ul. Pożowska 3a
tel. 881-62-01, fax 881-62-02

NIP 716-21-42-946
Końskowola, dnia 24.03.2011r.

GK.6143/GK/1/1/11

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.03.2011r. informujemy, że:

1. Gmina w latach 2009 i 2010 nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Udzielane były tylko doraźne zlecenia na wyłapanie groźnych bezdomnych zwierząt.

Zlecenia były realizowane przez: Przytulisko dla zwierząt w Puławach.

2. Ilość wyłapanych zwierząt w roku:

a. 2009 - 2 szt. psów - 1.070zł
b. 2010-5psów-2.711,85zł

3. Koszt realizacji całego zadania w formie jednorazowego umieszczenia w $chrtfnisku wyniósł
w roku- R E Fóa. ochron

a. 2009-1.070 zł
b. 2010-2.711,85 zł mgr Grztgorjt Karmią



U R Z Ą D M I E J S K I
w KRASNOBRODZIE

22-440 KRASNOBROD
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Ol 6140.1.2011 Krasnobród 2011-03-25

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt,, Agros'
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat realizacji ustawy o ochronie zwierząt w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Urząd Miejski w Krasnobrodzie uprzejmie informuje, że gmina
realizuje powyższe zadania zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Nr Y/40/203 z dnia 23 czerwca 2003r. określającą zasady i warunki wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania w tymi zwierzętami.

W latach 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Zadanie to wykonywała miejscowa Straż Miejska w Krasnobrodzie
posiadająca uprawnienia w tym zakresie, w ramach swojego zakresu pracy bez odpłatności

Gmina nie prowadzi ewidencji dot. ilości wyłapanych bezdomnych zwierząt.
Ogólny koszt realizacji zadania wynikający z realizacji w/w uchwały wynosił:
- w 2009 r kwotę 1647 zł
-w 2010 r Kwotę 773 zł

Wydatki powyższe realizowane były w formie jednorazowej płatności za usługę
związaną z poddaniem zwierzęcia obserwacji przez miejscowego lekarza weterynarii,
leczeniem bezdomnego zwierzęcia , czy też umieszczeniem zwierzęcia w schronisku dla
zwierząt

Z-caB^ mistrza Krasnobrodu



URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29

STRAŻ MIEJSKA

SM.6140.3.2011 Krasnystaw 05.04.201 Ir.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej.

W 2009 roku Miasto Krasnystaw posiadało umowę na odławianie bezdomnych psów ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów

- odłowiono 15 psów, faktury do zapłaty na kwotę 9.150,00 zł
- pobyt stacjonarny, obserwacja, leczenie, inna usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych
zwierząt na zlecenie w miejscowych lecznicach 776,00 zł.
- utylizacja padłych na terenie miasta bezdomnych zwierząt na zlecenie w zakładzie
P.P.P.„Bakutil" Sp. jawna Puławy - 891,00zł

W 2010 umowę podpisano z tym samym w/w podmiotem
-odłowiono 13 psów, faktury do zapłaty na kwotę 15.860,00 zł
- pobyt stacjonarny, obserwacja, leczenie, inna usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych
zwierząt na zlecenie w miejscowych lecznicach - 2800,00 zł
- utylizacja padły ch na terenie miasta bezdomnych zwierząt na zlecenie w zakładzie
P.P.P.„Bakutil" Sp. jawna Puławy - 2225,00 zł

Jacek

i



r- A T) Krasnystaw, dnia 9 maja 2011 r.

^?ASNYSTAW

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "

KRS: 286138

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji dotyczącej realizacji

przez Gminę Krasnystaw zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuję,

co następuje:

Do 2008 roku Gmina Krasnystaw posiadała porozumienie ze Schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt w Zamościu na odłapywanie z terenu gminy Krasnystaw, głównie bezdomnych psów

i dostarczanie ich do schroniska. Z przyczyn nie leżących po stronie gminy, porozumienie to

nie zostało reaktywowane, w związku z czym od dwóch lat usługi w tym zakresie zlecamy

w sposób doraźny.

W latach: 2009 i 2010 Gmina Krasnystaw korzystała z usług wykonywanych przez Schroniska

dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze k. Lubartowa, Chełmie oraz Zamościu.

Usługi zlecano w sposób doraźny, w miarę zgłoszeń od mieszkańców, natomiast płatności

realizowane były na bieżąco za wykonane usługi.

W roku 2009 r. z budżetu gminy wydatkowano na cel kwotę w wysokości 10 201,46 zł,

natomiast w 2010 r. 6 408, 52 zł.

Aktualnie zabiegamy o podpisanie umowy ze schroniskiem komunalnym w Chełmie na

zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i mamy nadzieję, iż wkrótce

zostanie ona sfinalizowana. Niemniej jednak problem bezdomności zwierząt na terenie

naszej gminy jest bardzo odczuwalny i drażliwy, ponieważ funkcjonujące w pobliżu

schroniska, z reguły odmawiają przyjmowania zwierząt z uwagi na występujące w nich

przepełnienie.

Ponadto, od jakiegoś czasu trwają rozmowy dotyczące budowy schroniska dla bezdomnych

zwierząt na terenie powiatu Krasnostawskiego, z którego korzystałyby wszystkie gminy

powiatu oraz miasto Krasnystaw.

mgrlnź.
Kierownik J

h W Ó J T A<l
mną Węcławik
feratu Budownictwa

«!iOchrory Środowi*', i



Kraśnik
l

Urząd Miasta
1377

Kancelaria
tel. (81)825 1572
fax (81)825 27 09

Biuro Burmistrza
tel. (81)825 1520-23

Sekretarz Miasta
tel. (81)825 1524

Skarbnik Miasta
tel. (81)825 1525

Wydział Finansowy
tel. (81)825 1528

Wydział Administracyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. (81)825 1532

Wydział Gospodarki Mieniem
tel. (81)825 1544

Wydział Spraw
Inwestycyjnych
tel. (81)825 1559

Straż Miejska
tel.. (81) 825 1543,986

Urząd Stanu Cywilnego
tel.. (81) 825 1574

NIP: 715-190-70-32

EN
ISO • «.;mmjłl

GMINA

FAIR PLAY
2006

Kraśnik

„Gmina Przyjazna Środowisku'

2|-20iKraśnik, ul. Lubelska 84
www.krasnik.pl e-mail:

GKŚ.GK. 6140.5.1.2011 Kraśnik, 2011.03.29

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że:

1) Gmina Miasto Kraśnik podpisała w 2009 r. i 2010 r. umowę na odłów
bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kraśnik ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów,
które zapewniało również odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku oraz
obsługę i opiekę weterynaryjną.

2) W roku 2009 odłowiono 26 sztuk psów, w roku 2010-27 sztuk.
3) Koszty poniesione w roku 2009 to 15 860,00 zł, a w roku 2010-32 940,00 zł.

Koszt zadania opierał się na zasadzie zryczałtowanego wynagrodzenia za
każde odłowione zwierzę.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
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Kraśnik, dn. 06.04.2011 r.

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

RS.6140.3.2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. ,.Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Kraśnik w roku 2009
i 2010 nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku 2009 został
wykonany jeden odłów interwencyjny bezdomnego psa rasy Bernardyn porzuconego
w miejscowości Karpiówka, gm. Kraśnik. Pies został odłowiony przez pracownika
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze i przekazany do w /w schroniska. Za
usługę odłowienia i przyjęcia psa do schroniska zapłacono 1220,00 zł brutto.

W roku 2010 nie odławiano bezdomnych psów /kotów ponieważ nie było takiej potrzeby.

Otrzymują:
L Adresat,
2. A / a
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Krynice, 2011.04.04
IR.604.1.11

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

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

ad.l.
Gmina nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki w okresie, którego
dotyczy zapytanie.

ad.2.
W roku 2009 jak i 2010 nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy zwierząt.

ad.3.
Nie poniesiono kosztów zarówno w 2009r jak i 2010r.

Z poważaniem



a-
Urząd Gminy Krzczonów
ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów
tel. 81 5664051, fax 81 5664093

NIP 713-10-45-596
Krzczonów, dnia 08.04.2011 r.

OŚ6140.2.2011.AG

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek Gmina Krzczonów informuje, że borykamy się od dłuższego

czasu z niemożnością zawarcia umowy ze schroniskiem . Schroniska z terenu województwa

lubelskiego odmawiają zawarcia umowy tłumacząc się brakiem miejsc w schroniskach lub w

przypadku schronisk w Lublinie lub Puławach statutem (są to schroniska miejskie i nie

przyjmują zwierząt spoza terenu miasta). W 2010 r. odłowione i umieszczone jedno zwierze

na obserwacji pod kątem wścieklizny (suczka). Gmina rezerwuje w budżecie środki na to

działanie ale schroniska nie są w stanie realizować naszych zgłoszeń. Jeśli Państwa instytucja

posiada informacjami na temat możliwości praktycznego rozwiązania tego problemu lub

może wskazać schronisko zainteresowane podpisaniem stosownej umowy w tym zakresie

prosimy o współpracę.

Zastępca Wójta Gminy
/?
'Kowal
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Od: "Aniela Bartczak" <abartczak@woi.lublin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2011 15:14
Temat: informacja

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r w sprawie bezdomnych zwierząt,
Urząd Gminy w Księżpolu informuj e,że nie posiada stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W razie wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość zleceń doraźnych.
W latach 2009-2010 nie prowadzono wyłapywania zwierząt bezdomnych.
Celem zapbiegania bezdomności gmina posiada zawartą umowę z lekarzem
weterynarii na kastarcję i sterylizazję psów i kotów, na podstawie której
pokrywane jest 50% kosztów w przypadku zwierząt posiadających właściciela i
100% kosztów w przypadku zwierząt bezdomnych.
Na ten cel w roku 2010 wydatkowano 300zł.

Kierownik Referatu Rolnictwa
Aniela Bartczak

901 1-



Wójt Gminy Kurów
24-170 Kurów, ul. Lubelska 35,

tel./fax (081) 88 11 151, e-mail: kurow@lubelskie.pl

Kurów, dn. 06.04.2011 r.

OŚ.6140.1.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dn. 21 marca 2011 r. (wpłynęło 24.03.2011 r.) o

udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuję, że:

1. Gmina Kurów w 2009 r. i 2010 r. nie miała zwartej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W zaistniałym przypadku Gmina powyższe zadanie wyłapania

bezdomnego zwierzęcia zleca przeszkolonemu pracownikowi jednostki organizacyjnej

gminy Zakładowi Usług Komunalnych. W bazie ZUK-u na okres czasowy

zapewniana jest mu opieka, schronienie i wyżywienie. Zwierzę poddane jest badaniom

i w uzasadnionych przypadkach obserwacji przez lekarza weterynarii. W przypadku

nie znalezienia właściciela zwierzęcia jest ono oddawane do przytuliska bądź

schroniska.

2. W 2009 r. dokonano wyłapania, przebadania i uśpienia 2 bezdomnych psów, które

uległy kolizjom z pojazdami samochodowymi.

W 2010 r. wydano l zabitego łosia Kołu Łowieckiemu nr 14 „PONOWA" z siedzibą

w Bronicach gm. Nałęczów, które dokonało jego utylizacji.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. - 448,15 zł /przelewy za wykonanie usługi

na podstawie f-ry lub rachunku/, w 2010 r. -279,06 zł /przelew za wykonanie usługi na

podstawie wystawionej f-ry /.



a

22-122 LeśniflNfce Leśniowice, dnia 29 marca 2011 r.

RO.6140.1.2011

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącego informacji publicznej na

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję że gmina Leśniowice

nie ma podpisanej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnianie im opieki. Większość bezdomnych zwierząt przebywających na

terenie gminy sama znajduje właścicieli. W przypadkach zawiadomień od mieszkańców

o takich zwierzętach poszukujemy im właściciela i problem rozwiązywany jest we własnym

zakresie.

W związku z powyższym w roku 2009 i 2010 nie zostały poniesione żadne koszty na

wykonanie tego zadania. Ponadto gmina Leśniowice nie prowadzi zbiorczych danych o ilości

wyłapanych zwierzętach.

mar Joanna Jjablońska
- • - '--J Gminy



IV
tlrząd Miasta Lubartów
WydziajMgjr^tury Mjej^iej
21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła I1 12

Lubartów <201 lr

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

W związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej udzielam
Państwu odpowiedzi na zadane pytania:
1. Gmina Miasto Lubartów w latach 2009 i 2010 miała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem
Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze . Umowa określała między innymi następujące
usługi:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i zapewnienie im opieki w schronisku,
- transport i zapewnienie opieki rannym w wypadkach ulicznych psom i kotom.
2. W załączeniu raport Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze za 2009
i 2010 r.
3. Za realizację usług zleconych przez Gminę Miasto Lubartów schronisko otrzymuje
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3 000 zł plus należny podatek VAT.



Nc\vocKvór 2 i-i 00 Lubartów _
tei 0601-8960--3 V Lublin 2010-01^9/1

Urząd Miasta Lubartów

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że wdrażane przez nas programy
mające na celu ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, oraz zagrożeń z niego
wynikających, na terenie miasta Lubartów zaczynają przynosić pozytywne efekty, czego
najlepszym wskaźnikiem jest zmniejszająca się co roku, liczba naszych interwencji
dotyczących spraw związanych ze zwierzętami.
Cieszy nas to bardzo gdyż mniejsza ilość zadań, to mniej skrzywdzonych, porzuconych, źle
traktowanych, nie właściwie pilnowanych, zaniedbywanych lub pozostawianych bez należytej opieki
zwierząt, które mogą stać sic przyczyną wiciu nieszczęść i tragedii.
Jest to dla nas powód do satysfakcji, ponieważ dzieje się tak dzięki naszej dotychczasowej,
konsekwentnej i efektywnej pracy, właściwszemu zrozumieniu i zaangażowaniu służb porządkowych
(Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja), oraz zwiększeniem świadomości i odpowiedzialności w
środowisku właścicieli zwierząt.
W roku 2009 na terenia miasta Lubartów odnotowaliśmy 156 interwencji, z których
znakomita większość dotyczyła skarg mieszkańców na zbłąkane, pozostawione bez
należytej opieki, przeszkadzające lub zakłócające spokój, zwierzęta sąsiadów.

Z ogólnej liczby interwencji do schroniska przyjęliśmy :
a) - 32 psy (20 samców i 12 samic)
b) - 4 koty {trzy oddane do adopcji, jeden pozostał u nas)
c) - l sarnę (schwytaną 28.03.09 przy A lejach Zwycięstwa, a wypuszczoną na wolność 11.04.2009)

Ze zwierząt, pochodzących z terenu miasta Lubartów przyjętych do schroniska w roku 2009,
oraz psów pozostałych w schronisku z lat ubiegłych:

a) Oddano do adopcji lub zwrócono dotychczasowym właścicielom - 24 szt.
b) Padło z przyczyn naturalnych (wiek, choroby itp.) - 11 szt.
c) Zmuszeni byliśmy dokonać eutanazji u 5 szt.
d) Zwierzęta agresywne zagryzły 2 szt.
e) Na dzień 01-01-2010 w schronisku pozostało 16 psów

Wszystkie zwierzęta domowe przyjęte do schroniska, zostały zaszczepione przeciwko
wściekliźnie, a niektóre z nich dostały również szczepienie profilaktyczne DHPPi.
Jednocześnie informuję, że w w/w okresie schronisko zebrało z terenu leżącego w granicach
miasta Lubartów, oraz dostarczyło do Zakładu Utylizacji, zwłoki 61 zwierząt, w tym
czterech saren, dwóch dzików i jednego zająca.

Z poważaniem:
•/"":- ' ....̂  ^ .;
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RAPORT
/ DZIAŁALNOŚĆ) SCHRONISKA W ROKI! 2010

(dotyczy terenu miasta Lubartów)

^K

Niniejszym informuje, ze w w/w okresie, schronisko nas/e
interweniowało w sprawie zwierząt 151 razy
Z liczby tej, do schroniska przyjęto 29 zwierząt.
Z lat ubiegłych pozostawało w schronisku 16 psów.

Z ogólnej l iczby zwier/ąt przebywających w schronisku 45 sztuk i . . /</«<, nr,'^ v

a) - Oddano do adopcji 1 9 zwierząt (42,2".»)
b) - Zgonów naturalnych z powodu wieku, odnotowaliśmy - 8 f / "',#"-/>)
c) - Zmuszeni byl i śmy dokonać, z powodów takich j a k : agresja, urazy powypadkowe,

i l p . , e u t a n a z j i u 4 / \ \ iei/;;!
d) - Zwierzęta agresywne zagryzły 2 sztuki . / ,
e) Zbiegła I sztuka
f) - Na dzień 01-01-201 1 roku w schronisku pozostało 1 1 psów. (24, 4 ''<>)
g) - Ogólna liczba ubytków, wynosi 15 sztuk. {.».>*,.?",;/

/.aziiaczam, /e t/\v. „uintki", nic s u spowodowane /arnier/onyini d/ialaniann, lub z
winy schroniska, lec/, maja ścisły. ./wiązek /e stanem fizycznym i psychic/nyiii /wier/ąt,
które do nas trafiaj;).

Zwierzęta, którymi się zajmowaliśmy, a w czym wspomagały nas dzielnie organizacje
społeczne, wolontariusze i osoby prywatne z. Polski i zagranicy, częstokroć trafiały do nas w
stanie agonalnym, gdy na niesienie r a t u n k u i skuteczną pomoc było już zbyt późno W w i e l u
przypadkach daleko posunięta degradacja organizmu spowodowana głodem, odwodnieniem
oraz zakażeniami roznoszonymi przez, wirusy i pasożyty, pomimo naszych usilnych starań i
nadzwyczajnych wysiłków lekarzy weterynarii, doprowadzała do zgonu zwierzęcia, co miało
szczególne znaczenie na ogólny wzrost „ubytków" w schronisku.

MAŁGORZATA szi;>v> •.;.•:>
Nowodwór, 2 ! - !(|().Uu,t!S.r?t<vvA.'

MiP 946- 184- 42' 32, §e.GdM'ł30te;-
Adam Szumiło
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Urząd Miasla Lubartów
ul Jana Pawłal112.21-100 Lubartći

2342.11.DKP
Wpłynęło dn 03-03-2011
Przyieto przez ~~\
Monika Dereoka

06F0043P

l . i i b l m 201 1-01-U9

Urząd Miasta Lubartów

f ,\ !•' O R M A ( J A

Uprzejmie informuję, ze wdrażane przez nas, od k i l k u l a t .
programy rmłjące na celu ograniczanie z jawiska bezdomności zwierzał, oraz zagrożeń z
niego wynikających, na terenie miasta Lubartów przynoszą pozytywne efekty, czego
najlepszym wskaźnik iem jest. zmniejszająca się co roku, liczba naszych interwencji
dotyczących spraw związanych ze zwierzętami.
Cieszy nas to bardzo w f \ / mnie j sza ilość zadań, to mmej skrzywdzonych, porzuconych. /Je
traktowanych, zaniedbywanych l u b pozostawianych bez należyte] opieki zwierząt, które mogą stać sit;
przyczyną wielu nieszczęść i tragedii.
Jest to dla nas powód do satysfakcji, ponieważ, dzieje się tak dzięki naszej dotychczasowej,
konsekwentnej i efektywnej pracy, właściwszemu zrozumieniu i zaangażowaniu we współpracę z
nami służb porządkowych (.V/m~ Miejsku. S/raż /'ozarna. 1'olicja), oraz wzrostem świadomości i
odpowiedzialności u środouislsu właścicieli zwierząt
W roku 2010 na terenia m i a s t a Lubartów odnotowaliśmy 151 interwencj i , z k tórych
znakomita większość dotyczyła skarg mieszkańców na zbłąkane, pozostawione bez
należytej opieki, przeszkadzające lub zakłócające spokój, zwierzęta sąsiadów.

Z ogólnej l iczby interwencj i do schroniska przyjęliśmy :
a) - 29 psy ( ' / V v / < / « .«)i / / / v , w / / < )
b) 3 koty

Z pośród zwierząt, pochodzących z terenu miasta Lubartów przyjętych do schroniska w roku
2010, oraz psów pozostałych w schronisku z lat ubiegłych:

a) Oddano do adopcji iub zwrócono dotychczasowym właścicielom - 19 szt.
b) Padło z przyczyn n a t u r a l n y c h (wiek, choroby i t p . ) 8 szt.
c) Zmuszeni by l i śmy dokonać eutanazj i u 4 szt.
d) Zwierzęta agresywne zagryzły 2 szt
e) Zbiegło ze schroniska l szt.
f) Na dzień 01-01-2011 w schronisku pozostało 11 psów

Wszystkie zwierzęta domowe przyjęte do schroniska, miały zapewnioną opiekę
weterynaryjną, leczenie, oraz zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a niektóre z nich
dostały również szczepienie p r o f i l a k t y c z n e D H P P i .
Jednocześnie informuję, ze w w/w okresie schronisko zebrało z terenu lezącego w granicach
miasta Lubartów, oraz dostarczyło do Zakładu Utylizacji, zwłoki 55 zwierząt (30 psów, 17
kotów, A tchórzofretki, trzech saren i jednego zająca)..

Z poważaniem:
^ - ' ~"~\

SCHRUNISKf)"OLA-8Ktiu*«N^t! <~WiK, -y ...

-42- ćtó^HGOW 430990863
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tel 0601-S960-~3

RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA W ROKU 2009

(dotyczy terenu miasta Lubartów)

Niniejszym informuję, że w w/w okresie, schronisko nasze
interweniowało w sprawie zwierząt 156 razy.
Z liczby tej, do schroniska przyjęto 37 zwierząt.
Z lat ubiegłych pozostawało w schronisku 21 psów

Z ogólnej liczby zwierząt przebywających w schronisku 58 sztuk (stanowiącej l(Hl"<»bazy
rozliczeniowej )'•

a) - Oddano do adopcji -24 zwierząt (4!,4°-i>)
b) - Zgonów naturalnych z powodu wieku, odnotowaliśmy - 11 (19,0%)
c) - Zmuszeni byliśmy dokonać, z powodów takich jak: agresja, urazy powypadkowe,

itp., eutanazji u 5 zwierząt f<V. , '> '•<, j ,
d) - Zwierzęta agresywne zagryzły 2 sztuki. (3,4%)
e) - Na dzień 01-01-2007 roku w schronisku pozostało 16 psów. (27.6 '•'<<)
f) - Ogólna liczba ubytków, wynosi 18 sztuk. (31,0%)

Zaznaczam, że ubytki, nie są spowodowane zamierzonymi działaniami lub winą
^ schroniska, lecz mają ścisły związek ze stanem fizycznym i psychicznym zwierząt, które

do nas trafiają.

Zwierzęta, którymi się zajmowaliśmy, a w czym wspomagały nas dzielnie organizacje
społeczne, wolontariusze i osoby prywatne z Polski i zagranicy, częstokroć trafiały do nas w
stanie agonalnym, gdy na niesienie ratunku i skuteczną pomoc było już zbyt późno. W wielu
przypadkach daleko posunięta degradacja organizmu spowodowana głodem, odwodnieniem
oraz zakażeniami roznoszonymi przez wirusy i pasożyty, pomimo naszych usilnych starań i
nadzwyczajnych wysiłków lekarzy weterynarii, doprowadzała w krótkim czasie do zgonu
zwierzęcia, co miało szczególne znaczenie i znaczny wpływ na ogólny wzrost „ubytków" w
schronisku.

,
Nowodwór, 21-100 LuOartów

Małgorzat* Szurnih.^^,,,
W 946-184.4.1.3Vwfr 43099^

Adam Szumiło
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Komunalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie

71-100 Lubartów
1'olonia Skrobów 104, tel. 055-30-02
REGON 430731222, M!P 714-13-57-558

Skrobów Kolonia, 2011-04-21

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: 11

dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przesyłamy odpowiedzi na podjęte zagadnienia:

l.W 2009 i 2010 roku gmina zawierała umowy z Panią Małgorzatą Jadwigą Szumiło
zam. ul. Targowa 2/43, 21-120 Lublin, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
z/s w Nowodworze, 21-100 Lubartów.

2. Liczba bezdomnych psów schwytanych i przyjętych do schroniska wyniosła:
- w 2009 roku - 45 szt.
- w 2010 roku - 37 szt.

3. Koszt realizacji zadania wyłapania bezdomnych psów i umieszczenia ich w schronisku
za 2009 rok wyniósł 27.450,00 zł., a za 2010 r. wyniósł 45.140,00 zł. (opłata jednorazowa

łączna za umieszczenie zwierząt w schronisku).

t o r

r Ku!a
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Urząd Miasta Lublin

Wydział Ochrony Środowiska
.'l CERT ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601
;/ iso9001 e-mail: srodowisko@lublin.eu. www.um.lublin.eu

OŚ-NK-I.6140.6.7.2011 Lublin, dnia 18.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek znak: LL 87 o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że w 2009 i 2010 r.Gmina Lublin realizowała ww. zadania przy
współpracy z Administratorem Schroniska - wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego
firmą POLIWET Bożena Kiedrowska Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt, ul.
Tumidajskiego 2, Lublin:

- w 2009 r. na podstawie umowy nr 33/OŚ/2008 z dnia 21.12.2007 r.
-w 2010 r. na podstawie umów: nr 171/OŚ/2010 z dnia 19.01.2010 r,

450/OŚ/2010 z dnia 17.02.2010 r. i 1582/OŚ/2010 z dnia 30.04.2010 r.
W ramach ww. umów Administrator prowadził miejskie Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5, sprawując kompleksową opiekę nad zwierzętami
w nim przebywającymi w zakresie zbierania, przyjmowania i przetrzymywania zagubionych,
zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych psów, kotów oraz zwierząt
egzotycznych i terrarystycznych z terenu administracyjnego Miasta Lublin.

W 2009 r. średni miesięczny stan zwierząt w Schronisku wynosił:
psów -286szt.
kotów - 201 szt.

Średnio miesięcznie odławiano:
psów -109 szt.
kotów - 44 szt.

Do adopcji oddawano miesięcznie średnio:
psów - 92 szt.
kotów - 38 szt.

W dniu 31.12.2009 r. odnotowano w schronisku 316 psów i 195 kotów.

W 2010 r. średni miesięczny stan zwierząt w Schronisku wynosił:
psów - 341 szt.
kotów -154 szt.
zwierząt egzotycznych i terrarystycznych - 88 szt.

Średnio miesięcznie odławiano:
psów - 99 szt.

Numer dokumentu Mdok: —np. 12345/01/2010— Strona 1 z 2



Urząd

kotów - 48 szt
zwierząt egzotycznych i terrarystycznych - 1 0 szt.

Do adopcji oddawano miesięcznie średnio:
psów - 79 szt.
kotów - 39 szt.
zwierząt egzotycznych i terrarystycznych - 1 szt.

W dniu 31.12.2010 r. odnotowano wschronisku 366 psów, 152 kotów i 98 zwierząt
egzotycznych i terrarystycznych.

W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 1 186396,51 zł.,
natomiast w 2010 r. - 1 242 096,43 zł. (łącznie z kosztami utrzymania obiektu, opłatami za media).
Płatność realizowana była na podstawie faktur wystawianych w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt.

7 -ra DYREKTORA

Otrzymują: l U M
1 . Adresat m9r Wiesław Piątkowski
2. aa.

Znak sprawy: ÓS^NK-I.6140.6.7.2011" Lublin, dnia 18042011 r
Numer dokumentu Mdok: —np. 12345/01/2010— Strona 2 z 2



WÓJT GMINY Lubycza Królewska, dnia 28 marzec 2011 r.
LUBYCZA KRÓLEWSKA

RGK.6140.2.11

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

W odpowiedzi na pismo znak: LL 88 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej Wójt Gminy Lubycza Królewska informuje, że:

1. Zarówno w 2009 jak i w 2010 roku Gmina Lubycza Królewska z nikim nie
zawierała stałych umów a także nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Zarówno w roku 2009 jak i w 2010 roku Gmina Lubycza Królewska nie
dokonywała wyłapywań ani nie zlecała utrzymywania na koszt gminy żadnego
psa ani kota.

3. W latach 2009 -2010 Gmina Lubycza Królewska nie ponosiła kosztów
związanych z wymienianymi w e wniosku zadaniami.

W
-^Leszczyński



W Ó J T G M I N Y
L U D W I Ń
OŚ. 6140.5.2011 Ludwiń, dnia 05.05.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Ludwinie
informuje:
1) w roku 2009 i 2010 Gmina Ludwiń miała podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki Nad Zwierzętami,
21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 3/29, schronisko w Krzesimowie gmina Mełgiew;
2) ilość psów wyłapanych utrzymywanych na koszy gminy:

w 2009 r. - 7 szt, w 2010 r.- 8 szt;
3) koszt realizacji całego zadania wynosił:

w 2009 r. - 4 200,00 zł, w 2010 r. - 9 250,00 zł.
Za realizację przedmiotu umowy uiszczano opłatę za odłów psa oraz stałą opłatę miesięczną
za utrzymywanie psa, opartą o bieżącą ewidencję.

Otrzymuje: W Ć > J T A
1. Adresat
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i iiCZÓW
pow. ic ,.,^i», woj. lubelskie

. 7040.2.2011 Łaszczow, dnia 05.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos „

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku uprzejmie informują,
że w latach 2009 - 2010 Gmina Łaszczow nie posiadała zawartych umów , ani
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na koszt
gminy, nie wydatkowano w tym okresie żadnych środków na ten cel

BG/BG-2



Strona l z l

Argos/BOZ
Li,

Od: "Szymon Kobiałka Urząd Gminy Łaziska" <sk@gminalaziska.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 13:55
Temat: Udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011 -03-24 Urząd Gminy w Łaziskach informuje, że gmina nie miała w
2009 i 2010 r. umów i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

9011.04-07



Gmina Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej m j
2l-OIOŁęczna,PI. Kościuszki 5; tel. 81 752-11-50, fax 81 752-02-42

m

GKiOŚ.7021.18.2011 2011-04-07

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

Urząd Miejski w Łęcznej w odpowiedzi na pismo l.dz.3004/ll/DG
informuje:
- w roku 2009 i w roku 2010 Gmina Łęczna miała umowy zawarte w drodze

przetargu nieograniczonego na wyłapywanie bezdomnych psów ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów,
- w roku 2009 odłowiono 91 szt. psów bezdomnych natomiast w 2010 roku 69

szt. psów bezdomnych.
- forma płatności - kwota ryczałtowa za odłów i utrzymanie psa w schronisku w

wysokości - 605,12 zł brutto od każdego odłowionego psa w 2009r. i kwota
l 220,- zł brutto w 201 Or.
- kwota wydana na realizację zadania w 2009r. - 55 065,92 zł brutto natomiast

w roku 2010r. - 84 180,- zł brutto.

NIP 505-001-77-49
e-mail: info@um.leczna.pl, www.leczna.pl



WÓJT GMINY ŁOMAZY
21-532 Łomazy

RZL.7046-2/1/11

Łomazy, 25.03.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

L t/

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 roku dotyczącego informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję iż na terenie gminy Łomazy w 2009 i 2010 roku
nawiązaliśmy współpracę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.

W miarę potrzeby doraźnie wyłapujemy bezpańskie psy i koty. W roku 2009
przekazaliśmy l psa - koszt 250 zł, wysterylizowaliśmy 2 kotki.

W roku 2010 przekazaliśmy doraźnie do Towarzystwa 5 dorosłych psów oraz 3 szczenięta na
łączną kwotę 2400 zł.

k



URZĄD GMINY
22-351 Łopiennik Górny

powiat krasnostawski

te!. 577^30J04, fax 577 30 10 Łopiennik Górny 30.03.201 Ir.

GKI. 6053/01/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Łopiennik Górny dnia

24.03.201 Ir. informuję, że nie mamy podpisanej umowy na odbiór zwierząt odłowionych z

żadnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Do tej pory wszystkie interwencje zgłaszane

były telefonicznie do firmy odławiającej a ona przekazywała zwierzęta do schroniska. Gmina

nie ponosi kosztów za utrzymanie zwierząt w schronisku, jedynie za sam fakt przyjęcia.

W roku 2009 odłowiono przez firmę Usługi Sanitarno-Porządkowe, Piotr Łachno

sześć dorosłych, bezpańskich psów. Dwa z nich zostały poddane sterylizacji i przekazane do

osób prywatnych, zaś cztery oddano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Nie mamy informacji, czy zwierzęta były chore. Za te działania gmina poniosła koszty w

wysokości 552,60zł a zapłata nastąpiła na podstawie wystawionych faktur.

W roku 2010 nie było przypadków odłapywania bezdomnych zwierząt

JT



URZĄD GMINY
23412 ŁUKOWA, woj. lubelskie

tel./fax (0-S4) 6874(H5
NIP918-1M&S54 Łukowa, 04.04.2011 r.

RGG.6134.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 21. 03. 2011 r. o udzielenia informacji publicznej

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

wyłapywanie - Urząd Gminy Łukowa informuje, że:

Ad 1) w 2009 i w 2010r. gmina Łukowa nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewniania im opieki.

Ad 2) Gmina Łukowa w 2009 i 20IOr. nie ponosiła kosztów za wyłapywanie i utrzymywanie

psów lub kotów.

Ad 3) Nie występowały również płatności za opiekę zwierząt tj. jednorazowe umieszczenie ich

w schronisku i innej w 2009 i w 201 Or. w gminie Łukowa.

Zup. WÓJTA
GMINY



II

BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW Łuków 2011 -04-18

GKO.6140.9.2011.R.K.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.11 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony

Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków uprzejmie informuje:

Ad. 1. w latach 2009 i 2010 Miasto nie miało stałych umów i nie udzielało zleceń na

odławianie bezpańskich zwierząt. Było prowadzone interwencyjne odławianie bezpańskich

psów przez pracowników Urzędu Miasta pod nadzorem lekarza weterynarii. Odłowione psy

były przewożone do pomieszczeń w tym celu zbudowanych przez miasto. W 2009 oraz w

2010 roku miasto udzielało doraźnych zleceń na zapewnienie opieki bezpańskim psom,

ponieważ żadne ze schronisk nie było zainteresowane zawarciem z miastem długoterminowej

umowy. W latach 2009 i 2010 w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego

miasto współpracowało z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. Na realizację

zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami miasto przekazało towarzystwu dotację celową

zgodnie z zawartymi umowami.

Ad. 2. w 2009 roku na terenie miasta odłowiono 46 szt. a w 2010 roku 31 bezpańskich psów

z czego 35 szt przekazano pod opiekę w ramach doraźnych zleceń natomiast pozostałe 42 szt

przekazano do adopcji.

Ad. 3. w 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 40.880,16 zł. w tym 15.000,-zł dotacja

dla towarzystwa, w 2010 roku koszt realizacji zadania wyniósł 51.005,-zł. w tym 20.000,-zł.

dotacja dla towarzystwa.

Miasto stosowało opłatę jednorazową po przyjęciu psa pod opiekę i wystawieniu faktury.

Z up.Jimnistrza
^ fdr Marcin Maleńko

ZASTĘPCA BURMISTRZA



MINA kUKÓMl
MMMMMMHMOMHMMM UMK

URZĄD GMINY ŁUKÓW
ul. Ówiderska 12, 21 '400 Luków

URZĄD GMINY ŁUKÓW
Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości

21 - 400 Łuków, ul. Świderska 12,
tel/f ax/25/ 79710 96,798 24 39,
e-mail: ref.gp@lukow.ug.gov.pl

tei.(025) 79710 96, tr.!./fox (025) 798 24 39
REGON 000537341 NIP 825-14-13-488

GP.064.6.2011.AW

Łuków, dnia 22 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu: 24.03.201 Ir.)

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy Łuków informuje, iż:

1. Gmina Łuków w latach 2009 - 2010 zawarła umowę na wyłapanie i przyjęcie do schroniska

bezdomnych zwierząt z firmą prowadzącą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt", z siedzibą

Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. Odnośnie odłowu bezdomnych zwierząt:

• w 2009 roku - zostało wyłapanych łącznie 22 sztuk bezdomnych psów, natomiast

• w 2010 roku - liczba wyłapanych psów wyniosła 28 sztuk.

3. Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych umów, koszt związany

z odłowem, transportem i umieszczeniem w schronisku, wynosił od każdego odłowionego psa

dorosłego:

• w 2009 roku - 610,00 zł brutto,

• w 2010 roku - l 220,00 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Wójcicka
tel./25/797 1096



U L,
Urząd Gminy Markuszów

Ul. M. rfobiCskiujTi; 1 n r l , r*f\ f\ A r>f\1 124-173 Markus^w Markuszów 20.04.201 lr.
tel. (08ł)«8i 80 72
fax (081) 881 80 64

Znak:OŚ.6140.3.11.AO
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.03.201 lr.- wniosek o udzielenie informacji
publicznej - Urząd Gminy Markuszów informuje:
Ad. l Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom Gabinetowi Weterynaryjnemu Ciecierzyn 80
21—025 Niemce

Ad.2 W 2009r. gmina utrzymywała na swój koszt 3 psy.
W 2010r. wyłapanych zostało 16 psów.

Ad.3 Koszty realizacji wyłapywania i utrzymywania zwierząt wyniósł:
w2009r. - 117,15 zł
w 201 Or. - 4.080,67 zł

j\ jv

Andrzej Rozwałka



MEŁGIEW |

TELEFON:

Nr kierunek. 0-81

CENTRALA

759 - 77 - 01

759 - 77 - 02

759 - 77 - 03

FAX

759 - 77 - 04

E-mail:

ne!giew@melgiew. pi

Znajdziesz nas na

stronie:

www.melqiew.pl

Spółdzielczy Bank

Pcwiafcwy w Piaskach

Oddział Melgiew

37 8689 0007 3000

0867 2000 0030

URZĄD GMINY MEŁGIEW

21-007 MEŁGIEW, ul. Partyzancka 2, pow. świdnicki, woj. lubelskie

OŚ-6140/10/11 Mełgiew, dnia 07.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r., w sprawie udzielenia informacji na temat

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

wyłapywanie", Urząd Gminy Mełgiew udziela informacji na pytania zawarte w

przedmiotowym piśmie.

1. W 2009 i 2010 r. gmina miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki, ze Świdnickim Stowarzyszeniem opieki nad

Zwierzętami ul. Kosynierów 3/29, 21-040 Świdnik.

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt utrzymywanych na koszt gminy:

-2010 r.-75 sztuk.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w :

- 2009 r. - 35 300, 00 zł - w tym 26 000,00 zł wypłacone było w 3 transzach, 9 300 zł

to dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i odławianiem psów.

- 2010 r. - 30 000,00 zł, wynagrodzenie miesięczne wypłacane w kwocie 2 500, 00 zł.



WÓJT GMINY Miączyn, dnia 30 marca 2011 r.

22-455 Miączyn

OS.4515.2.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 uprzejmie informuję:

1. W latach 2009 - 2010 gmina Miączyn udzielała doraźnych zleceń Schronisku dla Zwierząt
w Zamościu w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. W 2009 roku schwytano i przekazano do schroniska 2 psy, natomiast w roku 2010-3.

3. Za przedmiotowe usługi zapłacono przelewem. Łączny koszt jaki poniosła gmina w 2009
roku to kwota 385,20zł., natomiast w 2010 - 809.12 zł.

mgr Swnisław Kapica
— Z GMTNY



Urząd Gminy Michów
21-140 Michów

ul. Rynek 1/16
Michów, dnia 01.04.2011 r.

Znak:RL. 6122/1/2011

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

ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 21.03.2011 r. Urząd Gminy w Micho wie
informuje o sposobie realizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 i 2010 roku,
a mianowicie:
1. Podjęcie uchwały w dniu 27 kwietnia 1999 r. przez Radę Gminy Michów w sprawie
wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy .
2. Wymieniona uchwała była pozytywnie zaopiniowana przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami oraz przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie.
3. W roku 2009 i 2010 Gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa. Schronisko na każdy
nasz sygnał o wałęsających się bezdomnych zwierzętach reagowało, odbierając zwierzęta do
schroniska.
4. W 2009 roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze przekazano 18 szt.
bezdomnych psów otrzymując fakturę na kwotę 11 244,00 zł +1 200 zł opłata gwarancyjna.
Razem zapłacono 12 444,00 zł.
Natomiast w roku 2010 przekazano 6 szt. bezdomnych psów na kwotę 7320,00 zł +1 464,00 zł
opłaty rezerwacyjnej. Razem zapłacono 8 784,00 zł. .

Reagujemy na wszystkie sygnały z zewnątrz. W roku 2011 r. mamy podpisaną umowę ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze na wykonanie usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt.



URZĄD MIASTA
ul. Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski
woj. lubelskie

tel. 83 372 62 10, fax 83 372 62 28
sekretariat - tel. 83 372 62 11

NIP 538-10-01-162

SM.VII.5521/28/11

Międzyrzec Podlaski, 2011-04-06

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37 A

04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że :

l/ w 2009 i 2010 r. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski udzielał zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zasadzie umowy dla Schroniska
Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów,

2/ w 2009 r. wyłapano na terenie miasta i przekazano do schroniska

15 psów( piętnaście ) na kwotę 9,000 zł ( za jednego psa 600 zł),

3/ w 2010 r. wyłapano na terenie miasta 16 psów ( szesnaście )

na kwotę 19,520 zł ( za jednego psa 1220 zł),

4/ do zadań Schroniska Dla Zwierząt Bezdomnych w Lubartowie należało

wyłapanie psa, przewiezienie go do schroniska oraz zapewnienie im opieki.

Wyk, 2 w egz.
Egz. Nr l - adresat
Egz. Nr 2 - a/a SEKRE

mgr Elżbieta De



LL

ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski

^̂  tel.(0...83) 371-24-96

REGON 000549134 NIP 538-15-43-584

RL.IY.6053/2/2011

Międzyrzec Podlaski dn. 07.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 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 wyjaśniam co następuje:

• W dniu 24 kwietnia 2001 roku po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, została podjęta uchwała Nr XXVI/171/2001 Rady
Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy.

• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w zależności od
potrzeb każdorazowo przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w
Nowodworze, 21- 100 Lubartów, reprezentowanym przez Małgorzatę Szumiło-
(umowa w 2009 i w 2010 roku).

• Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji wyłapywania zostają niezwłocznie
przewożone do schroniska wymienionego wyżej, gdzie zapewniona jest opieka
lekarsko - weterynaryjna.

Ponadto informuję, że w 2009 roku zostało wyłapanych 5 bezdomnych zwierząt -
psów stwarzających zagrożenie dla ludzi. Koszt realizacji całego zadania wyniósł:
2684,00 zł.
W 2010 roku - zostało wyłapanych 18 psów stwarzających zagrożenie dla ludzi.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 30.744,00 zł.

Z/dj^Wójta Gminy



u
W Ó J T GMINY

Milanóiu
pow. porczewskl Milanów, 29.03.2011 r.

woj. lubelskie

ZROŚ.RŚ. 6140. 3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011 r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej realizacji zadania gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu, przekazuję dane w powyższej sprawie.

Gmina Milanów od lat ma zawartą umowę dotyczącą wyłapywania bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem w Nowodworze k/Lubartowa .
Współpraca od wielu lat układa się pomyślnie, nie było zgłaszanych uwag ze strony
społeczeństwa co do niewłaściwego postępowania ze zwierzętami podczas wyłapywania.

W efekcie realizacji umowy w 2009 roku przekazane zostało do schroniska 4 szt.
psów, natomiast w 2010 roku 7 szt. psów.
Koszty związane z realizacją zadania za rok 2009 wyniosły w kwocie 6 384 zł brutto, w tym
opłata rezerwacyjna 1464 zł , natomiast za rok 2010 wynosi 10 004 zł brutto, w tym opłata
rezerwacyjna 1476 zł. Opłata rezerwacyjna była uiszczana na początku roku, natomiast
należności za odebrane zwierzęta realizowane były po wystawieniu faktury.



w'OJT C] MINY MILEJÓW
ul. partyzancka DA

21-G20Milejów
IPR.7614/£.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję co następuje:

1. W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Gmina Miiejów

w latach 2009 - 2010 współpracowała ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

w miejscowości Nowodwór k. Lubartowa oraz ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki

nad Zwierzętami z siedzibą przy ul. Kosynierów 3/29 w Świdniku.

2. W roku 2009 do schroniska przekazano 5 szt. bezdomnych zwierząt, natomiast

w roku 2010 do schroniska przekazano 2 szt. bezdomnych zwierząt.

3. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł odpowiednio w roku 2009 - 5.124,00 zł;

w roku 2010 - 3.240,00 zł.



UHlf^'3 GMINY MiRCZE l l
22-530 MiRCZE ^"^
ui. Kryłowska 20

pow. Hrubieszów, woj. l u b e l s k i e
Ul (084) 651 -9Q*! 3.'fi5 i =eii-Q4

Mircze, dnia 04-05-2011

PRGR.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garbarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji w
sprawie udzielenia informacji na temat opieki na bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuję, że gmina nie ma zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Bezdomne zwierzęta były wyłapywane na podstawie doraźnych zleceń dla Schroniska
dla bezdomnych psów w Zamościu.

W 2009 roku ze środków budżetu gminy wydano na ten cel 246,10 zł, w 2010 r.
490,10 zł., - za wykonaną usługę dokonywano zapłaty w formie przelewu.

W Ó J T

irc/T SzppMfskł



URZĄD GMINY
23-310Modliborzycr
ul. Piisudskiego 63 Modliborzyce, 201 1-04-14

tel. 015< 8715 079, fax 015/ 8717 10?
N!P: 862-12-45-021 Reqtw 900543'<Q

INW. 614.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informujemy,
iż Urząd Gminy w Modliborzycach nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

W roku 2009 i 2010 nie było żadnych zleceń dla firm zajmujących się usługami
wyłapywania zwierząt i umieszczania ich w schroniskach.

Wyłapywania bezdomnych zwierząt jakie miały miejsce na terenie Gminy
Modliborzyce były dotychczas sporadyczne.

W latach 2007 i 2008 miały miejsce trzy przypadki wyłapywania bezdomnych
zwierząt, które, były zlecane Firmie Usługi Sanitarno-Porządkowe Piotr Łachno
ul. Budowlana 14, 22-400 Zamość a następnie przekazywane do Schroniska dla Zwierząt
w Zamościu, po dokonaniu zlecenia Urząd Gminy dokonywał stosownych opłat.

WÓJT CMii



Argos/BOZ

Strona l z l

L U

Od: <ochrona.srodowiska@naleczow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2011 11:50
Temat: Informacja na temat spsobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem - Urząd Miejski w Nałęczowie

Nałęczów, dnia 8 kwietnia 2011r.

GKM.7181.1.2011r.

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobów i

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

Urząd Miejski w Nałęczowie przesyła poniższe dane:

1. Gmina Nałęczów w latach 2009 i 2010 r. nie miała podpisanej umowy ze

schroniskiem obejmującą opiekę i wyłapywanie bezpańskich zwierząt, a w/w

czynności odbywały się na podstawie doraźnych zleceń następującym podmiotom:

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach ul. Dęblińska 2, 24-150 Nałęczów

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór 21-100 Lubartów

- Przychodnia weterynaryjna, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn

2. Na trenie Gminy Nałęczów wyłapano następujące ilości zwierząt:

2009r. - 2 szt. psów

2010r. - 7 szt. psów

3. Gmina Nałęczów poniosła następujące jednorazowe koszty za odłowienie oraz

opiekę nad bezpańskimi zwierzętami:

2009r. -1.696,00 zł

2010r.-4.627,00 zł.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Nałęczowie podejmuje systematyczne

działania mające na celu podpisanie umowy z którymś z pobliskich schronisk dla

bezdomnych zwierząt. Jednak z powodu zbyt dużej ilości przyjmowanych zwierząt schroniska

te nie są zainteresowane podpisaniem umów z następnymi gminami.

9011-04-14



WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA
REFERAT USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża; lei (81) 517-50-85, w 27
fax. (81) 517-50-85,w. 28 e - mail: info@niedrzwicaduza.pl

Niedrzwica Duża, dnia 13.04.2011 r.

Znak:KOŚ.6140.3.2011

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie udzielenia informacji nt. sposobu

i skutków wykonania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

informujemy, że: Gmina Niedrzwica Duża w latach 2009 - 2010 posiadała stałą umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt (łącznie z zapewnieniem im opieki w schronisku) ze

Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodór, 21-100 Lubartów. W 2009 r, odłowiono

5 szt. zwierząt (koszt zadania 4 514 zł), zaś w 2010 r. - odłowiono 20 szt. zwierząt (koszt

zadania 25 340 zł).

Gmina wnosi na rzecz schroniska opłatę za każde odłowione zwierzę, która obejmuje:

odłowienie zwierzęcia, transport, wyżywienie, utrzymanie, obsługę i opiekę weterynaryjną,

ewentualną sterylizację oraz trwałe oznakowanie zwierzęcia (tzw. czipowanie).

Ryszard Próchnicki
Zastępca Wójta



URZĄD GMINY NIEDŹWIADA
21-104 Niedźwiada Niedźwiada, dnia 28 marca 2011 r.

tel. 81 8512004 fax81 4643279

RLgn.6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1) w 2009 r. i w 2010 r. Gmina Niedźwiada miała podpisane stałe umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół

Zwierząt; ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków,

2) wyłapanych zwierząt było 49 szt., w tym:

- 27 szt. w 2009 r.,

-22 szt. w 2010 r.,

3) koszt realizacji całego zadania wyniósł 9.300,- zł (słownie złotych: dziewięć

tysięcy trzysta), w tym:

- 5.350,- zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) w 2009 r.,

- 3.950,- zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) w 2010 r.

Forma płatności za opiekę to opłata ryczałtowa.

Otrzymują:

1. adresat.

2. a/a.



U R Z Ą D G M I N Y
22-413 M I E L I S Z

woj. lubelskie
tel.63-127 27. fax63-127-15 Nielisz 2011-04-14

Nr. GZKR6134-1/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo Nr LL 112 z dnia 21 marca 2011 r. poniżej informuję o
sposobach i skutkach wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w latach 2009-2010.
Ad. l Gmina Nielisz w zakresie odłapywania bezdomnych zwierząt współpracuje ze
Schroniskiem dla zwierząt w Zamościu . Udzielane są doraźne zlecenia ( w miarę
występujących potrzeb) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie opieki.

Po telefonicznym zleceniu usługa jest realizowana szybko i bardzo sprawnie , z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Ad 2. Skala występowania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nielisz nie jest
duża , z uwagi na to że gmina jest gminą wiejską.

Odłowiono i umieszczono w schronisku dla zwierząt w roku 2009 -2 psy oraz 2010
również 2 psy bezdomne.

Ad 3. Koszt realizacji całego zadanie w roku 2009 wynosił 400 zł, natomiast w 2010r
488 zł. Płatność jest dokonywana na podstawie wystawionych faktur wykonanego zlecenia .

I.S.



LL
b rząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

:. 756-15-21,. fcx 756-17-90

OŚR: 6030/03/2011 Niemce, dnia 31.03.2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma przesłanego do Urzędu Gminy Niemce dnia 24.03.201 lr.(data
wpływu), w sprawie wykonania zadania odnośnie bezdomnych psów z terenu Gminy.
Informuję, że została zawarta umowa, dotycząca prowadzenia usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami z „GABINETEM WETERYNARYJNYM Górecki Zbigniew,
Górecki Gerard" z siedzibą w miejscowości Ciecierzyn 80 A, 21-003 Ciecierzyn. Urząd
Gminy Niemce nie prowadzi statystyk, ilości bezdomnych zwierząt, gdyż wiele z nich trafia
do tzw. sąsiedzkiej adopcji.

Koszt realizacji w 2009 roku wynosił - 25 tyś. zł natomiast w 2010 r - 35 tyś. zł
Gmina posiada Uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zarządzenie w
tej sprawie.

Otrzymują:
1. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Służbowe" <nowod_g_s@woi.lublin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 15:16
Temat: Odpowiedź informacja publiczna
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo LL 114 uprzejmie informuję, że w 2009 oraz w 2010 roku na terenie Gminy
Nowodwór 08-503 Nowodwór 71 a nie było zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt.
Gmina nie podpisywała stałych ani doraźnych umów na wyłapywanie , zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom, w związku powyższym nie wystąpiły koszty z tego tytułu.
Wystąpił przypadek z bocianem białym który w wyniku zderzenia z napowiertrzną linią energetyczna
stracił obie nogi. Na koszt gminy został przewieziony do kliniki weterynaryjnej w Dęblinie gdzie został
uśpiony ze względu na zerowe szansę przeżycia.

Z poważaniem Ryszard Piotrowski Wójt Gminy Nowodwór

(20110328)
Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 5992

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

9011-01-98



Burmistrz Opola Lubelskiego
ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie

GKR. 6140/4/2011

ii

Opole Lubelskie dnia 13.04.2011 r.

Przejrzysta Polska

GMINA

FAIR PLAY

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

dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
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Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 roku Urząd Miejski w Opolu
Lubelskim uprzejmie informuje.

Gmina Opole Lubelskie posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiało Nowodwór 21 -
100 Lubartów.

Współpracę w tym zakresie z W/w schroniskiem była prowadzona na przestrzeni roku
2009 i 2010. W roku 2009 z terenu naszej gminy odłowiono 9 szt. bezdomnych zwierząt
gatunek psy. Za odłowione i zabrane psy do schroniska w roku 2009 gmina Opole Lubelskie
wydatkowała sumę 9150 zł. W roku 2010 z ternu gminy odłowiono 8 szt. psów, które zostały
ulokowane w Schronisku, wypłacają z budżetu gminy na tą działalność 9760 zł.

Formą zapłaty za niniejszą usługę były wystawiane faktury obciążające gminę.
Ponadto informujemy że, gmina ponosi wydatek związany, z tak zwaną opłatą rezerwacyjna
stanowiącą zabezpieczenie gwarantujące gminie rezerwację miejsca w schronisku, na okres
zawartej umowy. Roczna opłata rezerwacyina wynosi 1476 zł.

Jednocześnie nadmieniamy że w rck bieżący posiadamy zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z w/ w jednostką.

i t
Otrzymują:
l.a/a.

Z up.\Burnaistrza

PiolASz&ttGki
Z-ca Burmistrza



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: <iwanek-r@o2.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
DW: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2011 13:50
Temat: informa publiczna w sprawie sposobu wykonywania zadania opiei nad bezdfomnymi zwierzętami

i ich wyłapywaniu.
Odpowiadając na wniosek Państwa z dnia 21 marca 2011 r o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim uprzejmie informuje:

adl) Gmina Ostrów Lubelski w 2009 roku miała podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt Nowodwór k/Lubartowa.
W 2010r umowę ze Schroniskiem Nowodwór i porozumienie z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt w Luko wie.

ad2) W roku 2009r odłowionych zostało 7 szt.psów bezpańskich.
W 2010r odłowiono 20 szt. psów włącznie z miotem 7-szczeniąt.

ad3)Koszt realizacji całego zadania w 2009r wyniósł 6954 zł.
Koszt realizacji całego zadania w 2010r wyniósł 3600 zł

Forma płatności w 2009r za umieszczenie w Schronisku Nowodwór była przelewem
każdorazowo w kwocie 610zł za jednego psa, a w 201 Or - 1220zł każdorazowo za jednego psa.

Natomiast ryczałtowa forma płatności stosowana była w Łukowskim Towarzystwie Przyjaciół
Zwierząt w kwocie 3600 zł jednorazowo. Ryczałt obejmował do 20 szt psów.

Z poważaniem

Ryszard Iwanek
insp d/s rolnictwa

i turystyki U M w Ostrowie Lubelskim

2011-04-01



U nad Gminy Osfrówtk
Ostrówek-Kokmia 32, 21-102 Ostrówek, ttl/fax 81 856 20 02

e-mail: sekretariat@ostrowek.pl, www.ostrowek.pl

Ostrówek - Kolonia, dnia 18.04,2011 rok

Znak.6053.04.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Nr LL 118 Urząd Gminy Ostrówek
uprzejmie informuje:

1) w roku 2009 i 2010 gmina miała zawartą stałą umową na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów,

2) w roku 2009 nie wystąpiły przypadki porzuconych zwierząt,

3) w roku 2010 zostało wyłapanych 5 szt, psów,

4} koszt w roku 2009 wyniósł -1464 zł (rezerwacja miejsca w schronisku)
5} koszt w roku 1010 wyniósł - 7564 zł

Nadmienia się, że forma płatności stanowiąca zabezpieczenie gwarantujące rezerwację

miejsca w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu gminy wynosiła - 1464 zł,
natomiast za wykonanie zlecenia za każde odłowione zwierzę - 1220zł,

WÓJTA



LL
URZĄD MIEJSKI

w Parczewie
21-200Parczew, ul. Warszawska24 Parczew, dnia 30.03.2011 r.

woj. lubelskie

Znak: NPO.6140.04.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r.
(data wpływu 24.03.2011 r.) Urząd Miejski w Parczewie uprzejmie informuje:

1. w latach 2009, 2010 Gmina Parczew miała zawarte umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa, 21-200 Lubartów.

2. W roku 2009 odłowiono i umieszczono w w/w schronisku 28 bezdomnych
psów, w roku 2010-29 psów.

3. Zbiorcze koszty odłowienia umieszczenie psów w schronisku przedstawiały się
następująco:
- w 2009 r. - 18544,00 zł, - w 2010 r. - 36844,00 zł

(płatność jednorazowa za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku)

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody i Zwierząt UM

PjODINSPEłCTOR
s> UĆ>L, 9J Lnoi/ri
mgr M. Jaroslaw Korniluk



BURMISTRZ PIASK
ul. Lubelska 77
2.1-050 Piaski pjaskj/ 2011-04-13

IR.6140.1.2011

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

1. Urząd Miejski w Piaskach informuję, że w latach 2009 i 2010

umowy stałe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostały

podpisane ze Schroniskiem dla Zwierząt w Krzesimowie, powiat

świdnicki.

2. W 2009 roku wyłapano na terenie gminy 19 psów, a w 2010 r.

- 28 szt. Obecnie w schronisku przebywa 26 psów z terenu naszej

gminy.

3. Koszt realizacji zadania:

• 2009 rok - opłata miesięczna: 1210 zł.

• 2010 rok - opłata miesięczna: 2610 zł.

• odłów jednego psa: 150 zł.



U R Z Ą D G M I N Y
P O D E D W Ó R Z E

21-222 P o d e d w ó r z e
pow. parczewski, woj. lubelskie

tel. 083 379 52 21, fax 083 379 50 O?

Podedwórze, dnia 07.04.2011 r.

SZR.614.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Podedwórze, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie
informuję że:
l .W latach 2009 i 2010 nie udzielano doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Nie zawierano również stałej umowy na ich wyłapywanie.
2. W latach 2009 i 2010 nie ponoszono kosztów wyłapywania zwierząt bezdomnych.
3. W latach 2009 i 2010 nie było potrzeby umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku.



li-
URZĄD MIEJSKI W PONIATOWEJ

Poniatowa, dn. 5 kwietnia 2011 r.

GKO.6134.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Gmina
Poniatowa informuje:

*J» W latach 2009-2011 Gmina Poniatowa zawarła umowę ze Świdnickim
Stowarzyszeniem Opieki Nad Zwierzętami, 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 3/29.

•** W roku 2009 wyłapano i przetransportowano do schroniska 26 bezdomnych psów
z terenu gminy. Koszt całego zadania wyniósł 24 379,00 zł.

<» W 2010 roku umieszczono w schronisku 24 psy. Łączny koszt zadania wyniósł
35 115,60 zł.

Z poważaniem

ZASTĘPCABURMISTRZft—-

x3 !̂j>
Krzysztof Zubrzycki

24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, tel. (081) 820 48 36; fax (081) 820 35 73
www.um.poniatowa.pl, e-mail:sekretariat@um.poniatowa.pl



l R Z Ą D G M I N Y
23-423 POTOK GÓRNY

pow bitgorajski
woj lubelskie

tel. (84) 685 23 33 Potok Górny, dnia 07.04.2011 r.
RR. 6140.3.201 l.SB

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy w Potoku
Górnym przesyła informację dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1. W roku 2009 Wójt Gminy Potok Górny wykonując uchwałę Rady Gminy w Potoku
Górnym zatwierdzającą „Program zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Potok Górny" zawarł umowę z Gabinetem Weterynaryjnym
na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeprowadzanie zabiegów
operacyjnych i zachowawczych. W/w umowa obowiązywała również w roku 2010.

2. W 2009 roku na koszt gminy utrzymywanych było 8 psów, ogólny koszt realizacji
zadania wynosił: 3 400 zł (utrzymanie, sterylizacja, szczepienia ochronne).
Natomiast w 2010 roku na koszt gminy utrzymywanych było 38 psów, ogólny koszt
realizacji zadania wynosił: 11 050 zł (utrzymanie, sterylizacja, szczepienia ochronne,
zabiegi operacyjne). Większość psów po przebyciu opieki i zabiegów trafiła do adopcji.
Płatność za opiekę i zabiegi następowała zgodnie z warunkami umowy na podstawie
wykazu sporządzanego przez Gabinet Weterynaryjny, weryfikowanego przez pracownika
Urzędu Gminy.

VśwJą Żychowsks
ZAŚfĘfCA W Ó J T A



URZĄD GMINY
23-313 p.: Potok Wielki, dnia 04.04.2011 r.

woj. lubelskie

OS.604.1.9.2011

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 24 marca 2011
r.) Urząd Gminy w Potoku Wielkim informuje że w 2009 r. i 2010 r na terenie gminy Potok
Wielki nie wystąpiła konieczność prowadzenia akcji polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i zapewnianiu im opieki. W związku z powyższym nie udzielono
żadnego zlecenia i nie zawarto żadnej stałej umowy na prowadzenie tego typu usług oraz nie
poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

mer

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



ii-

BWK.1431.1.2011
Putawy, 07-04-2011 r.

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

H B Y 0 1 6 B Ł B

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z 21 marca 2011 r.
informuję, że:

1. Kwestię wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Puławy reguluje Uchwała Nr Xll/117/99

Rady Miasta Puławy z 28 maja 1999 r. Wyłapywanie prowadzone jest przez administratora

przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Puławach na podstawie zawartej umowy.

2. Dane dotyczące funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Puławach

w 2009 r. i 2010 r.

Lp.

1

2

3

4

5

Liczba psów przebywających w przytulisku na
dzień:

Liczba boksów

Średnia liczba zwierząt w boksie

Liczba zwierząt przyjętych w 2009 i 2010 r.

Liczba zwierząt adoptowanych

2009

29

(stan na
31. 12.2008 r.)

19

2,5

287

183

2010

49

(stan na
31. 12.2009 r.)

19

2,82

231

176



6

7

8

9

10

Liczba zwierząt poddanych eutanazji

Liczba zwierząt padtych

Liczba zwierząt zbiegłych

Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko
wściekliźnie

Liczba psów przebywających w przytulisku na
dzień:

75

9

0

123

49

(stan na
31. 12.2009 r.)

27

10

0

182

67

(stan na
31. 12.2010 r.)

3. Koszt administrowania przytuliskiem zgodnie z umową z dnia 23 lutego 2009 r. zawartą pomiędzy

Miastem Puławy a lekarzem weterynarii wyłonionym na administratora przytuliska po

przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w 2009 i 2010 r. wyniósł miesięcznie (kwota

ryczałtowa) 4 809 zł brutto. Kwota miesięcznego wynagrodzenia płatna jest z „dołu" za każdy

miesiąc w ciągu 14 dnia od daty przedłożenia faktury za wykonaną usługę.

Łączny koszt administrowania przytuliskiem w 2009 r. wyniósł 57 708 zł. W roku 2010 r. również

było to 57 708 zł.

Do obowiązków Wykonawcy (administratora) należy realizacja wszystkich postanowień zawartych

w „Regulaminie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Puławach" oraz:

• prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń przytuliska,

• utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym powierzonego

mienia,

• ponoszenie kosztów eksploatacji przytuliska,

• obsługa finansowa wynikająca z zakresu działalności,

• prowadzenie konserwacji, drobnych napraw i remontów bieżących powierzonego mienia,

• współpraca ze Strażą Miejską przy wyłapywaniu bezdomnych psów.

Ponadto poza przytuliskiem Miasto Puławy ma podpisane umowy z lekarzami weterynarii na:

- pomoc bezdomnym zwierzętom i dzikim ptakom,

- zbiórkę i transport padłych ptaków z grupy ryzyka zakażenia ptasią grypą,

- usługę doraźnej pomocy weterynaryjnej dla bezdomnych psów i kotów (pomoc powypadkowa,

pomoc w przypadkach nagłych zachorowań, usypianie ślepych miotów, sterylizacja kotów oraz

- w uzasadnionych przypadkach - antykoncepcja hormonalna kotek),



,LL

- pomoc bezdomnym zwierzętom w dni wolne od pracy i święta oraz po godzinach pracy

przytuliska dla bezdomnych zwierząt, zbiórkę i utylizację ptaków z grupy ryzyka zarażenia ptasią

grypą i pomoc dzikim ptakom znalezionym na terenie miasta Puławy.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzona była przez Miasto Puławy w latach 2009

i 2010 akcja dokarmiania bezdomnych kotów z terenu miasta. Łączny koszt poniesiony przez Miasto Puławy

na dokarmianie bezdomnych kotów w 2009 r. wyniósł 5 937,66 zł, a w roku 2010 - 5 847,63 zł.

(-) Magdalena Zarychta

Pełnomocnik Prezydenta
ds. polityki informacyjnej



J RZĄD GMINY
Puławy, dnia 0 1.04.20 1 1 r.

. ęblifiska 4

Nasz znak: IT.6 1 40. 1.20 1 1

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze zapytanie z dnia 21.03.201 1 r. w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy informuje:

Odn pkt l

Gmina Puławy miała i ma podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki z przytuliskiem dla Zwierząt w Puławach.

Odn pkt 2.

W latach 2009 i 20 1 0 na koszt Gminy zostało odłowionych i umieszczonych w przylulisku

po 2 1 szt. bezpańskich psów.

Odn pkt 3

W 2009 r. Gmina wydatkowała kwotę 8 453 zł.

w 2010 r. kwota wyniosła 1 1 684,40 zł. 1 "/J^ l N Y

mgr KrzyszĄf Brzeziński

Sporządziła Jadwiga Sadurska



URZĄD GMINY
PUCHACZÓW

21-013 Puchaczów, uL Lubelska 22
tel./fex817575765,7575162

Regon 000550143, NIP 713-1045-716
ROŚ 6140.5.2011 Puchaczów dn.30.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „ Argos „

ul. Garncarska 37 A

04—886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. znak Nr. LL 126 Urząd Gminy w

Puchaczowie informuje, że w roku 2009 i 2010 zostały zawarte umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze

21-l 00 Lubartów.

W związku z powyższym w 2009 roku z terenu gminy Puchaczów wyłapano i

zapewniono opiekę w schronisku dla 27 sztuk bezdomnych zwierząt / psów / , gdzie koszt

realizacji całości zadania wyniósł - 17 934 ,00 zł.

Ponadto w roku 2010 z terenu gminy wyłapano umieszczenie w schronisku i

zapewniono opiekę w schronisku dla 30 sztuk zwierząt bezdomnych / psów/.

Koszt realizacji zadania wyniósł - 38 064,00 z ł .

Forma płatności za opiekę nad zwierzętami jest jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

1 Dębski
tretarz Gminy



u
U R Z Ą D G M I N Y

22-640 R \CHANIE
ul. D >Ina l

tel (0-8 L̂ń ĴJ.l~OC jax (0-84) 647-11-03
SFGON (GKtó?.61405t]20l9l43\.T. Rachanie, dnia 28 marca 2011 roku.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 roku przesyłam informację na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt.

Ad. l W latach 2009 - 2010 Gmina Rachanie zlecała wykonanie zadania poprzez
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki Schronisku
dla Zwierząt w Zamościu.

Ad.2 Koszt wyłapywanych zwierząt i przekazanie do schroniska w roku 2009 wynosił -
680,00 zł., w roku 2010 - 520,00 zł. Ilość psów przekazanych do schroniska - 5 szt.

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania wynosił - l 200,00 zł. - forma płatności za opiekę
i umieszczenie zwierząt w schronisku jednorazowa.



BURMISJEZ MIASTA
RADZYN PODLASKI

ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski Radży ń Podlaski, dnia SOmarca 2011 r.

WRG.6140.1.2011.MR

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do

Urzędu Miasta Radzyń Podlaski dnia 24 marca 2011 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) uprzejmie

informuję, że:

1. W latach 2009 i 2010 miasto Radzyń Podlaski posiadało podpisana umowę na odławianie

bezdomnych psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowotworze k/ Lubartowa.

2. w roku 2009 z terenu miasta Radzyń Podlaski odłowionych zostało 5 psów, natomiast w roku

2010 odłowionych zostało 12 psów.

3. Miasto Radzyń Podlaski ponosi opłaty za każdego odłowionego psa, w latach 2009 i 2010 koszt

odłowienia jednego psa wynosił 1 464 zł.

SKSTA



' R Z Ą D G M I N Y
-'2-463 R A D E C Z N I C A
'><(• B Pqjsa21, woj. lubelskie

t
 B

7;:̂  Radecznica, dn. 30.03.2011r

Gr.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul.Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zdnia 21

marca 2011 na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Urząd Gminy w Radecznicy udziela doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt P.Łachno Piotr-Usługi Sanitarno-Porządkowe

ul.Budowlana 14 Zamość.

2. W 2009r jeden bezdomny pies został odłapany i przekazany do badań do

Gabinetu Weterynaryjnego Lęka.Wet, Paweł Kulik ul.Sienkiewicza 24,

22-400 Zamość.

W 2010r- nie było zdarzenia.

3. Koszt realizacji w/w usług wyniósł w 2009r - 246,10zł

więjczak



II
U R Z Ą D G M I N Y

RADZ\ F Radzyń Podlaski, dnia 24.03.2011r.

GK.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011r. Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim przedkłada

informację dotyczącą wyłapywania bezdomnych psów:

- w roku 2009 wyłapano 37 szt. psów na kwotę 6450 zł

- w roku 2010 wyłapano 17 szt. psów na kwotę 4200 zł

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych psów, lecz

działa na zasadzie doraźnych zleceń z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowie.

Inspektów

Wlodzirńierzf/Sjeromski



II
REJOWIEC

ul. Dąbrowskiego 1
22-360 Rejowiec Rejowiec, dn. 08.04.201 1 r.

OŚ.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 201 1 r. (dostarczonego dnia 24 marca
201 1 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuję, że:

l . W 2009 r. i w 2010 r. Gmina Rejowiec miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z: SCHRONISKO DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. W 2009 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Rejowiec - 19 szt.
psów, natomiast w 2010 r. - 20 szt. psów.

3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł - 10 492 zł (brutto), natomiast
w 2010 r. - 24 400 zł (brutto). Gmina Rejowiec za odłów i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami dokonywała płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury
przez schronisko.

Z poważaniem

SEKRETARZ, GMINY

mgr Ewamnrkowska



ABRYCZNY

I Ł
Rejowiec Fabryczny 06,07.2011

010. M*. A. iOM Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Ga n carska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat,, opieka
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie" stanowi:

1. Miasto zleca wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt na zasadzie
zawartej umowy z Urzędem Miasta Chełm firmie BLA-MIR Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Horodyszczu.

2. Dane odnośnie wyłapanych zwierzętach i utrzymywanych w schronisku;
2009-9 psów
2010 1 1 psów

3. Na zasadzie zawartej umowy Miasto utrzymuje przebywające w schronisku
zwierzęta kwotą 5 zł za dobę do czasu adopcji, oraz uiszcza opłatę ryczałtową
zależną od prognozy schroniska;
2009 -2550 zł
2010-3250 zł

Z poważaniem:



WÓJT GMINY
21-504 Rokitnp
powiat b iażs fe i
WO;'. lubelskie _. nr n* -innRokitno dnia 06.04.2011r.

OŚ.614.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do treści Waszego pisma z dnia 21 marca 2011r. w sprawie

informacji na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

poniżej podaję informację wg podanego w Waszym piśmie wzoru:

- Gmina Rokitno w 2009 r. i w 2010r. udzieliła doraźne zlecenie dla :

Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Łukowie ul. Międzyrzecka

41/36 na odebranie i zapewnienie opieki bezdomnym psom (w 2009r. -jedno

zlecenie, w 2010r. -jedno zlecenie ).

- Ilość odebranych przez w/w Towarzystwo bezdomnych psów to: w 2009r. -

dwa, w 2010r. -jeden.

- Koszt realizacji w/w zadania w 2009r. wyniósł: 700,00 zł. w 2010r. - 350,00 zł.,

forma płatności była jednorazowa.

mgrjóc



II

U r z ą d Gminy R o s s o s z
22-533 Rossosz, ul. Lubelska 8, tel. (83) 378 45 57, fax. (83) 378 45 66; e -mail: rossosz@tlen.pl

Rossosz, dnia 28 Marca 2011 r.
RIBMG.6140.1.2011.MM

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. dotyczący udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w 2009 i 2010 roku Gmina Rossosz

nie posiadała stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki. W związku z tym w latach 2009 - 2010 żadne bezdomne

zwierzęta nie były wyłapywane ani utrzymywane na koszt gminy, a co za tym idzie gmina

nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.



L
URZĄD GMINY

22-M O Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44 Ruda-Huta, dnia 28. 04. 2011 r.

pow chełmski

RŚG-IY.6140.1.2011

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

Zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.) informuję, że Gmina Ruda-Huta w dniu 19. 11. 2009 r. zawarła

umowę z Miastem Chełm, które reguluje zasady współpracy w zakresie utrzymania w schronisku

bezdomnych psów z terenu gminy Ruda-Huta.

W 2010 r. w schronisku w Chełmie przebywało 6 psów na łączną kwotę 580 zł.



Strona l z l

W U

Od: "tomaszmachul" <tomaszmachul@interia.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 19 kwietnia 2011 12:56
Temat: odpowiedz Rybczewice
W odpowiedzi na Państwa pismo zd. 21 marca 2011 r, informuję :
Ad. 1.
W 2009 i 2010 r. Gmina Rybczewice nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych.
Ad. 2
w 2009r. umieszczono w schronisku 3 psy z terenu Gminy Rybczewice ( koszt 2000zł)
w2010r. -0-
Ad. 3
w 2009 i 201 Or. ma to formę wyłapywania interwencyjnego zwierząt jako zlecenie jednorazowe.

Pozdrawiam Tomasz Machul

Szukasz domu, mieszkania, a może lokalu użytkowego?
Szutkaj tutaj » http://linkint.pl/f2973

901 1.04.10



LL
Unąd Miejski w Rykach

uL KoroJa Wojtyly 29
08-500 Ryki Ryki, dnia 25.03.201 lr.

WOŚ. 6140.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w latach
2009-2010
- Urząd Miejski w Rykach uprzejmie informuje:

1. Gmina Ryki posiada podpisane dwie umowy na:
a/ wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na przeprowadzeniu wyłapywania

bezdomnych psów nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzkiego oraz chorych i okaleczonych wymagających pomocy weterynaryjnej i innych
zwierząt domowych - umowa zawarta w dniu 01.04.2009r. z Panem Arturem Bielawskim
lekarzem weterynarii który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych
w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2 . Umowa zawarta na okres od 1.04.2009r do 01.04.2012r.

b/ świadczenie usług weterynaryjnych całodobowych dla bezdomnych zwierząt z
ukierunkowaniem na koty wolno żyjące - umowa zawarta w dniu 20.01.2011r. z Panem
Marcinem Komarem - lekarzem weterynarii, właścicielem Przychodni Weterynaryjnej przy ul,
Swatowskiej 22 w Rykach. Umowa zawarta na okres od 20.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. W 2009 r. wyłapano 32 bezdomne agresywne psy, natomiast w 2010 -18 psów oraz l miot
kotów.

3. W 2009r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 11598, 80 zł, natomiast w 2010r. -10156,44 zł.
Forma płatności jest jednorazowa w przypadku umieszczenie zwierzęcia w schronisku.
Natomiast za świadczone usługi z ukierunkowaniem na koty wolno żyjących odpłatność na
podstawie wystawionej faktury za wykonane czynności zgodnie z cenami ustalowymi w trakcie
rokowań.

/l

z up. Burmistrza

mgr Zqjl2 Sadura
Kierownik Wydz. Ochrony Środowiska
R o l n i c t w a i D z i a l ą l n o ś r j Ooswrt.m-zel



UftZĄD GMINY SAWIN li
22-107 Sawin. ul. Chutecka 12

teUfax (082) 567-30-12
Rpp n^<v.%M NIP563-10-55-473

Sawin, dnia 25.03.2011 r.

RRO 6140.1.201 l.TG

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 mara 2011 roku dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że Gmina
Sawin nie posiada stałej umowy z osobą lub firmą zajmującą się wyłapywaniem
bezdomnych psów i przyjęcia ich do schroniska.

W miarę potrzeb Gmina telefonicznie udziela zlecenia firmie BLA-MIR
Blacha Mirosław, 22-100 Chełm, ul. Litewska la.

W 2009 roku l raz, i w 2010 roku tylko l raz zlecano usługę polegającą
na odłowie bezdomnych psów i umieszczeniu ich w schronisku w Chełmie przy
ul. Włodawskiej.

Należność za wykonaną usługę była regulowana w formie ryczałtowej.
Koszt realizacji zadania w 2009 roku tj. odłów l szt. wyniósł 366 zł brutto

i w 2010 roku wyniósł 366 zł brutto za odłów 2 szt. psów uwięzionych w potrzasku
i przejęciu ich do chełmskiego schroniska.



L L.

Serniki dn.08.04.2011 r.

GMINA SERNIKI
21-107 Serniki BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
REGON 431019939
NIP 714-19-12-014

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. ( wpł. 24.03.2011 r. ) w sprawie

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Serniki informuje:

Ad.l. W 2009 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została zawarta stała

umowa z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - Małgorzata Szumiło,

Nowodwór 21; 21-100 Lubartów.

W 2010 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została zawarta stała umowa z

Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36; 21-400

Łuków.

Ad.2. W 2009 r. Schronisko... wyłapało 20 szt. bezdomnych psów.

W 2010 r. Towarzystwo Przyjaciół... wyłapało 18 szt. bezdomnych psów.

Ad.S.W 2009 r. koszt realizacji zadania wynosił 1220 zł. + 22% VAT za l szt.

W 2010 r. koszt realizacji zadania wyniósł 3600 zł. ryczałt za odłowienie 20 szt.

bezdomnych zwierząt.

Yójta

regorowicz
Gminy

mgr Beata t
Sekretate



URZĄD GMINY l l
w Serokomli

ul. Warszawska 2] Serokomla, dnia 01.04. 2011r.
21-413 Serokomla

. 61/tO,'/ ?£<"». BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publiczne, j dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Serokomla informuje:

1. Gmina nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
2009 i 2010r. ale udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i zapewnianie im
opieki.

2. W 2009r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 8 psów, w 2010r. - też 8 psów.
3. W 2009 roku gmina wydała 2800 zł ,a w roku 2010 - 2900 zł za wykonywanie

powyższego zadania. Formą płatności była opłata jednorazowa za umieszczenie w
schronisku.

Zu

mgr Teresd^ć
Sekreta^rHSTriTny



Urząd Gminy Siedliszczt
22-130 S i e d l i s z c z e

pow.chełmski wo].lubelskie
Siedliszczel8.04.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. Informuję, że gmina Siedliszcze w latach

2009-2010 posiadała podpisana umowę ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór

reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło.

Koszty związane z realizacją zadania ochrony nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły

odpowiednio:

-2009r. -3660 zł

- 2010r. -1464 - gwarancja zabezpieczeń miejsca w schronisku

- 8 540zł - koszt poniesiony za skierowanie do schroniska (14 szt. Psów)

Forma płatności za opiekę jest zryczałtowana za każdą sztukę skierowaną do schroniska

610 zł - (brutto) za odłowione i umieszczone zwierzę w schronisku

244 zł - (brutto) za zwierzęta które nie ukończyły dwunastego miesiąca życia

l 464 zł - rocznie zabezpieczenie gwarancją rezerwację miejsca w schronisku

up. WÓJTA GMINY

mgr inż. G
Z-ca W<5 f. Gminy



URZĄD GMINY
21-220 Siemień

WOJ. lubelskie Siemień, dnia 4 kwietnia 2011 r.

R.G.Ż. 6052/3/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

dotyczy odpowiedzi na pismo: LL 146- Wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21 marca 2011 r.:

Urząd Gminy w Siemieniu poniżej zamieszcza krótkie odpowiedzi na pytania:

\l W 2009 i w 2010 r. gmina miała zawartą stałą umowę z Łukowskim
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41 łok.36, 21-400 Łuków.

21 W 2009 roku na koszt gminy wyłapano 23 psów. Natomiast w 2010 roku również
na koszt gminy wyłapano 11 psów.

3/ Koszt realizacji całego zadania wyniósł zarówno w 2009 r. jak też w 2010 r.
kwotę po 3.600 zł. - rocznie. Formą płatności za realizację zadania był przelew
gotówkowy realizowany 2 razy do roku - w półrocznych ratach.
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WÓJT GMINY SITNO
22.424 S I T N O Sitno, dnia07.04.201 lr.

pow. zamojski,

R-6631/11

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

Stosownie do pisma Nr LL 148 z dnia 21.03.201 lr. informuję jak niżej:
W roku 2010 i 2011 gmina nie miała zawartych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Doraźnie w mirę potrzeb bezdomne zwierzęta
wyłapywane są przez firmę : Usługi Sanitarno - Porządkowe Piotr Łachno,
Chyża 25 , 22-400 Zamość.
W 2009 roku wyłapano 8 bezdomnych psów, w 2010 roku 14 bezdomnych
psów.
W 2009 roku koszt realizacji zdania wyniósł 1540,80 zł,
w roku 2010 -3967,80zł, była to jednorazowa forma płatności.



Strona l z l

S ki -tr

Od: "Iwona Baran" <baran.iwona@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2011 09:55
Temat: Gmina Skierbieszów - informacja

Skierbieszów, dnia 06.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.201 Ir. Urząd Gminy Skierbieszów informuje, że w roku
2009 i 2010 nie zawierano stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a także nie
były przeprowadzane żadne akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Sekretarz Gminy Skierbieszów
/-/ Sławomir Kugiel

2011-04-06



URZĄD QMINY
21-515SJawatycze

•;v '<: 14
: .. „iskie

Sławatycze, dn.2011-04-05

Znak:6052/2/ll

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „AGROS

UL. GARNCARSKA 37 A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy Sławatycze informuje:

1. W latach 2009-2010 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie.

2. W w/w latach gmina nie poniosła żadnych kosztów na wyłapywanie i utrzymanie

bezdomnych zwierząt.

3. Nie było kosztów poniesionych przez gminę w latach 2009-2010 na realizację

zadania 'opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem'.

Zup. Wolto Gihiny

Ibigni^WbJciechoufski
WSWKTOR DS- ROLNICTWA



Wójt Gminy Sosnowica
LL

21-230 Sosnowica
ul. Spokojna 10, tel,/fax (0-82) 5912152

www.sosnowica.pl
e-mail: sosnowica ©sosnowica.pl

Sosnowica, dnia 20 kwietnia 2011 r.

SK. 033.27.201 l.HG
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. informuję, że w latach 2009-2010 Gmina
Sosnowica miała zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa.
Koszty poniesione w roku 2009-10 004,00 zł. - 8 psów,
Koszty poniesione w roku 2010- 4 880,00 zł. - 4 psy.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Zup. WÓJTA

Henryk



URZĄD GMINY
21-077 Spiczyn

woj. lubelskie

Spiczyn, dnia 31.05.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS : 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

Odpowiadając na pismo z dnia 23 maja 2011 r. /data wpływu do UG
30.05.2011 r./informujemy :

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Spiczyn miała zawarte stałe - roczne
umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór,
21-100 Lubartów - na odłów i umieszczenie w schronisku
bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2009 do schroniska skierowano 8 psów, a w 2010 r. 5 psów.
3. Ogólne koszty realizacji zadania w 2009 r. wyniosły 6344 zł, a w 2010

7564 zł. Koszty obejmują umowną zryczałtowaną opłatę za odłów i
umieszczenie w schronisku zwierzęcia oraz jednorazową roczną
opłatę za zabezpieczenie miejsca w schronisku dla zwierząt
pochodzących z terenu gminy Spiczyn.

Janusz Fitzerman



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Magdalena Gozdołek" <m.gozdolek@stanin.pl>
Do: <bo@boz.org.pl>
Wysłano: 2 maja 2011 08:26
Temat: dot. bezpańskich zwierząt

Stanin, 02.05.2009r.

OŚ. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198) z dnia 24 marca
2009r. informuję:

Gmina Stanin nie posiadała w 2010 roku zawartej umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Udzielono dwóch doraźnych zleceń na wyłapanie bezpańskich psów w ilości 2 szt. Koszt
jednej akcji to 350 zł. Zlecenie udzielono Łukowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt z siedzibą
wŁukowie, ul. Międzyrzecka 41 lok. 36, 21-400 Łuków.

Sprawę prowadzi:
Podinspektor- Magdalena Gozdołek
Tel. 025 798 11 05

Pozdrawiam
Magdalena Gozdołek
Urząd Gminy Stanin
tel. 0257981105

2011-05-02



U R Z Ą D GMINY
STARY BRUS

22-244 Stary Brus
pow. włocławski, woj. lubelskie

NTP566--11--90-926

Stary Brus 7-04-2011

OS. 6140.1.2011.HO

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej LL 155 z dnia

21 marca 2011r. Urząd Gminy Stary Brus informuje, że w 2009 i 2010r. gmina

nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zaleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Bezdomne zwierzęta, które podrzucane są szczególnie w okresie letnim na nasz

teren są sukcesywnie wyłapywane a następnie przekazywane chętnym do

bezpłatnego zaopiekowania się naszym mieszkańcom. Są to przypadki

sporadyczne i możliwe do rozwiązania przy niskich nakładach

mgr



W Ó J T G M I N Y
STARY ZAMOŚĆ

22-417 Stary Zamość 6
pow. zamojski, woj. lubelskie

RiOP.6142.5.201

Stary Zamość 201 1.03.29

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 201 l roku znak LI, 156 w sprawie opieki
naci bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie p o n i ż e j odpowiadam:

1 . G m i n a nie m i a ł a zawartych w 2009 roku jak i 2010 stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. Doraźne z lecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2010 roku zlecano f i r m i e
[ ' s ł u g i Sanitarno- Porządkowe Piotr l .achno Chyża 25. 22-400 Zamość.

3. I lość zwierząt odłapanych przez w/w firmę i umieszczonych w s c h r o n i s k u
2009 rok szt. O w 2010 rok szt.3.

4. Koszt r e a l i z a c j i całego zadania 2009 rok 0.00 zł- w 2 0 1 0 rok 873.20 zł- forma p ł a t n o ś c i
przelew za wystawione faktury przez w/w firmę płatność jednorazowa za u m i e s z c z e n i e w
schronisku.



URZĄD GMINY STĘZYCA
08- 540 Stężyca, ul. Plac Senatorski l, tel. (081) 866-30-36, fax: (081) 866-30-67

e-mail: stezyca_g@woi. lublin.pi
Regon: 000541782 NIP: 716-22-49-644

Stężyca 14.04.2011

RL.6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul:Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 20lir Urząd Gminy w Stężycy
informuje :
l/ w 2009r i 2010r gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
21 w 2009r 2 psy utrzymywane były na koszt gminy.

w 2010r 3 psy utrzymywane były na koszt gminy.
3/ w 2009r koszt opieki nad bezdomnymi psami i badanie ich wyniósł - 220zł

/ 2 faktury wystawione przez Lecznicę Weterynaryjną w Stężycy /
w 2010r płatność 317 zł za opiekę bezdomnych psów, badanie i obserwacja ich

/ 3 faktury wystawione przez Lecznicę Weterynaryjną w Stężycy / .



p,^ radoaB

GK.6140.1.2011 Stoczek Łukowski, 2011-04-07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
„ARGOS"

04-886 W a r s z a w a

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim odpowiadając na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat wyłapywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi
informuje:

1. w latach 2009 - 2010 Miasto nie miało zawartych umów na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. w roku 2009 wyłapane zostały 2 wałęsające się psy , a w roku 2010 - l pies .
Wyłapane psy przetrzymywane były w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
przygotowanych do tego celu kojcach. Psy znalazły nowych opiekunów bez
konieczności oddawania ich do schroniska.

3. Miasto nie poniosło kosztów na realizację tego zadania .

A/a

Z upoważni <

Hanna
Sekretatt

Spr.prowadzi:
Insp. G.Pucis
Tel.7970036



W O J i \JT iVi i J>: I

STOCZEK ŁUKOWSKI
21-450 Stoczek Łukowski

Plac Tadwiiwa Ko.ścin=rki t Stoczek Łukowski 06.04.201 Ir.

WI.7031.02.2011

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

Przesyłam w załączeniu informację dotyczącą realizacji zadań gminy w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
Realizacja tych zadań została przekazana jednostce gminnej pn. Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Stoczku Łukowskim, Stare Kobiałki 107a, 21-450 Stoczek Łukowski.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a.a



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stoczku Łukowskim

21-450 Stoczek Łuk., Siarę Kobiałki 107 A
NIP 825-17-51-297 te!. 25 797 41 60

Stare Kobiałki dn.01.04.2011

Urząd Gminy
Stoczek Łukowski
pl.T.Kościuszki l

21-450 Stoczek Łukowski

W nawiązaniu do wniosku Biura Ochrony Zwierząt z dn. 21.03.2011 przesyłam dane na
zawarte we wniosku pytania:
ad. l. Zadania z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki na terenie
gminy Stoczek Łukowski wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim -
zakład budżetowy gminy.
ad.2. 2009 rok- 4 psy wyłapane, okresowo utrzymywane i oddane do adopcji.

2010 rok - 7 psów wyłapanych, w tym 4 uśpione po pogryzieniach dziecka i obserwacji oraz
3 psy oddane do adopcji.
ad.3. Koszt realizacji zadania:
2009 rok-51,24 zł
2010 rok-803,20 zł
Koszty poniesione ze środków własnych ZWiK.
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WÓJT GMINY SUŁÓW
22-448 SUŁÓW

pow, Zamość, woj. lubelskie
tel. 084 682 8? 02 fax 084 682 62 27

WO.6140.4.2011 Sułów, dnia 28 marca 201 Ir.

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21 marca 2011 roku o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję co

następuje:

1. w latach 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałej umowy lecz udzielała zleceń

jednorazowych schronisku w Zamościu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki;

2. w 2009 roku dotyczyło to jednego psa, a w 2010 roku 3 psy;

3. koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 246,10 zł., w 2010 roku koszt

realizacji całego zadania to kwota 1119,30 zł. w formie jednorazowej płatności za

wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzęta.



URZĄD GMINY H
22-672 SUSIEC

woj. lubelskie
ROL.6140.1.2011 Susiec dnia 31.03.2011r.

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.201 Ir w sprawie
sposobu i skutków wykonania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem
Urząd Gminy informuje:
Ad. l w latach 2009 i 2010 Gmina Susiec nie posiadała stałych lub doraźnych umów

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad 2 w latach 2009 i 2010 Gmina nie organizowała wyłapywania bezpańskich psów i kotów

na koszt gminy.
Ad.3 w roku 2009 Gmina poniosła koszty na doraźną pomoc, opiekę, dokarmianie, lekarstwa

dla bezdomnych zwierząt w wysokości 1233 zł.

Ó, J T A



U R Z Ą D M I E J S K I
w S Z C Z E B R Z E S Z Y N I E
22-460 SZCZEBRZESZYN

ul. Pl- Tadeusza Kościuszki !
tel. 084-6821-095, 084-6821-006

woj. lubelski f Szczebrzeszyn 2011.04.04

li

Znak: IBM. 6140.9.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 r. - Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

uprzejmie informuje:

ad. l

Gmina Szczebrzeszyn w latach 2009 - 2010 doraźnie zlecała wykonanie usług w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt i przekazywania do schroniska dla bezdomnych psów

n/w firmom:

a) Usługi Sanitarno-Porządkowe Piotr Łachno Chyża 25, 22-400 Zamość

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiało Nowodwór, 21-100

Lubartów.

ad.2 i 3

Koszty realizacji zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, przekazywania ich

do schroniska po schwytaniu, usług weterynaryjnych oraz koszty zakupu karmy dla zwierząt

przedstawiają się jak niżej:

w 2009 r.-7 821,79 zł

w 2010 r.-13 025,80 zł.

Należności za wykonywanie usług płatne każdorazowo po wykonaniu usługi i przedłożeniu

rachunku. Jednorazowa opłata za przyjęcie psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w

Zamościu w latach 2009 - 2010 wynosiła 200,00 zł. + VAT, natomiast do Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 2000,00 + VAT (łącznie ze schwytaniem).



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "WPG Świdnik" <wpg.swidnik204@gmail.com>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 kwietnia 2011 13:24
Temat: inf_opieka_zwierzeta
W odpowiedzi na Państwa pismo dot. przekazania informacji na temat sposobu wykonywania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że Gmina Miejska Świdnik :

ad. l. w roku 2009, 2010 Gmina posiadała umowę na odłów bezpańskich psów z terenu , ze
Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami ze schroniskiem w Krzesimowie.
Ad.2. W schronisku przebywało na stałe ok.75 psów w roku 2009 i w 2010.
Ad.3.Umowa przewidywała stałą opłatę na psy znajdujące się w schronisku oraz opłatę za
każdorazowy odłów bezdomnego psa.
-W roku 2009 miesięczna opłata za psy przebywające w schronisku z terenu Gminy, wynosiła
5918zł, a jednorazowy koszt odłowu psa 103zł.
-W roku 2010 miesięczna opłata za psy przebywające w schronisku z terenu Gminy, wynosiła
6100zł, a jednorazowy koszt odłowu psa 105zł.
W latach 2009-2010 umowa zawarta była na 140 500. (umowa dwuletnia).

informację przekazała
insp. Danuta Białowąs; Urząd Miasta Świdnik
tel. 81 751 7673

2011-04-08



URZĄD GMIN\
22-604 TARNAWATKA

te!./łax (0-84) 662-47-10
woj iuWsk»e Tarnawatka, dnia 08.04.2011 r.

N1P 921-13-77-338

GK.6140.1.2011.JK

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2011 r. dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy Tarnawatka informuje.
l.W roku 2009 i 2010 gmina nie miała stałej umowy z firmami na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. Na koszt gminy zostało wyłapanych bezdomnych zwierząt w ilości:

a/ 2009 r. - 3 szt. (psy)
b/2010 r. - 5 szt. (psy)

3. Ogólny koszt realizacji całego zadania wyniósł:
a/2009 r. - 540,43zł
b/2010 r. - 778,20zł

Formą płatności były faktury i rachunki.

Ó JTA

GOSPODARtC^DMUNALNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA
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U R Z Ą D M I E J S K I
w T A R N O G R O D Z I E

ul T. Kokonu* 5. 23-420 TARNOGROO
pow. brtgorfljftki, woj. lubelskie

NIP 918-108-77-41

Tarnogród, dnia 14.04.2011 r

RG. 604.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2011 Urząd Miejski w Tarnogrodzie
informuje, że gmina Tarnogród w latach 2009, 2010 nie zawierała stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Nie były także realizowane doraźne zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z powodu zamknięcia jedynego w regionie schroniska dla
zwierząt znajdującego się w Zamościu. Z tego powodu gmina nie poniosła
żadnych kosztów na realizacją tego zadania.



URZĄD MIASTA
TERESPOL

ul. Czerwonego Krzyża 26 -r oc „,, or>.21-550 Terespol Terespol, dnia 25.03.2011 r.

OŚ.6140.2.2011.PZ

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011 r. - data wpływu
24.03.2011r, informuję, że Miasto Terespol ma opracowany aktualny regulamin
wyłapywania bezdomnych zwierząt, który został przyjęty UCHWAŁĄ Nr XVII/110/08
RADY MIASTA TERESPOL z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Terespol
i zapewniania dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 9 września
2008 r. Nr. 106 póz. 2648 Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Białej Podlaskiej

Gmina Miasto Terespol od maja 2008 r. współpracuje z Gminą miejską Biała
Podlaska, która jest właścicielem Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azyl"
w Białej Podlaskiej. W związku z zacieśnianiem współpracy ze Schroniskiem „Azyl"
w Białej Podlaskiej, Gmina Miasto Terespol w maju 2010 zakupiła za kwotę 6800 zł
i oddała w użyczenie 2 kompleksowo wyposażone kojce do przetrzymywania
bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta Terespol oraz podpisała
porozumienie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl" w Białej Podlaskiej
na mocy, którego podejmujemy wspólne wysiłki w celu przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie naszych Miast.

W roku 2009 przetransportowano do schroniska w Białej Podlaskiej 10 psów
(koszt zapewnienia opieki wyniósł 6000 zł). W roku 2010 przetransportowano
do schroniska w Białej Podlaskiej 1 psa i 3 szczeniaki (koszt zapewnienia opieki O zł
- zwierzęta trafiły do adopcji).

Z poważaniem



URZĄD GMINY TERESPOL
;;i. . ' • • ;eeo 47

2 i-5 j 1 .
tel. 083 37612 20, fax 083 37612 29

NiiJ537.10'76-iH7

I-KR. 1431.03.01.2011.AD Terespol 25.03.2011

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

Dot.: odpowiedź na pismo z dnia 21.03.2011 roku.

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2011 r. Urząd Gminy Terespol
przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt:

1. W gminie Terespol w 2009 i 2010 roku były podpisane umowy na
odławianie, transport i zapewnienie opieki odłowionym zwierzętom,
ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło Nowodwór,
21-100 Lubartów.
2.Na terenie gminy Terespol w 2009 roku odłowiono, przetransportowano
i umieszczono w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze
10,0 szt. psów, a w 2010 roku 16,0 szt. psów.
3. Koszt realizacji zadania w odłowienia, transportu i umieszczenia
w schronisku bezdomnych zwierząt w Nowodworze wyniósł w 2009 roku
10 764,00 zł, a w 2010 roku 20 984,00 zł. Forma płatności za wykonana
usługę zawierała stałą opłatę roczną ryczałtową oraz płatność za każdego psa
po jego dowiezieniu do schroniska w następujących wysokościach:

Rok

2009

2010

Opłata ryczałtowa za rezerwację
miejsca w schronisku dla
zwierząt ( zł brutto )

1464,00

1464,00

Opłata za każde
zwierzę ( zł brutto)

odłowione

610,00

1220,00

Bogdan tDaniluk
Sekretarz



U R Z Ą D G M I N Y
T F. R E S Z P O L

Tereszpol - Zaorenda
ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol

łel./fax (084) 687-60-05
e-maii: fereszpol_g@woi.lublin.pl

UL-

Tereszpol-Zaorenda, 28 marca 2011 r.

R.6140.1.2011.TS

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

W odpowiedzi na pismo LL 171 z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy
Tereszpol informuje, że problem bezdomności zwierząt (koty, psy), z uwagi na wielkość
naszej gminy występuje bardzo sporadycznie.
W przypadku pojawienia się bezdomnego psa czy kota przeważnie odnajduje on
dotychczasowego posiadacza lub też zwierze zostaje przygarnięte przez nowego właściciela.

mgr

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Tomaszów Lubelski 2011-04-14

BURMISTRZ MIAST/
Tomaszów Lubelsk'

IRGK.7001.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21 marca 2011 roku dotyczącego udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że miasto Tomaszów

Lubelski w latach 2009 - 2010 prowadziło opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i

dokonywano akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

W roku 2009 i 2010 prowadzono doraźną akcję wyłapywania bezdomnych psów w czasie

której schwytano na terenie miasta :

-w roku 2009 - 12 bezdomnych psów,

-w roku 2010 - 18 bezdomnych psów,

Usługę świadczyły osoby fizyczne na zasadzie umowy zlecenia.

Miasto poniosło koszty z tym związane :

- w roku 2009 - 1.400 zł,
- w roku 2010 - 1.800 zł
Schwytane zwierzęta przekazywane były do czasowego przytuliska dla zwierząt

zorganizowanego przez miasto Tomaszów Lubelski.

Koszty realizacji zadania polegająca na opiece nad zwierzętami :

-w roku 2009 - 1.850 zł
-w roku 2010 -3.550 zł

s2



L L
URZĄD GMINY

22-600 TOMASZÓW LUBUSKI
ul. 29 Listopirfa 9, vvo« lubuskie

tel (0-81)664-30-85, TOX !G-ć4] 004-38-73
X-lo: B.S. ioraosió* lub. 24 963900092001000004200003
REGON 000550960 NIP 921-13-73-240

R.6052/3/11

Tomaszów Lubelski 11.03.2011 roku

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku Urząd Gminy w
Tomaszowie Lubelskim informuje, że nie zawierała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W roku 2009 nie wyłapywano bezdomnych psów,
natomiast w 2010 roku wyłapano 4 sztuk bezdomnych psów. Koszt realizacji
całego zadania wyniósł 2128 złotych. Gmina ponosiła jednorazowe koszty za
przyjęcie psów do schroniska.

REFERATU
GOSPODARKI NIĘRUCH

l OCHRONY ŚRODOWISKA



4B GMINY TRAWNIKI
71.944. Trawniki 605

RRG.6140.2.2011 Trawniki, dn. 15.04.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „A/w

ul. Garncarska 37A

os"

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy Trawniki informuje że:

1. Gmina Trawniki miała zawarte umowy na wyłapywanie i opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami w 2009r. ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt Nowodwór a w 2010 ze schroniskiem w Krzesimowie.

2. W roku 2009 oddano do schroniska 2 psy a w roku 2010 4 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł -1500 zł opłata

jednorazowa za rezerwację miejsca w schronisku dla zwierząt za

zwierzęta 1464 zł. / 2964 zł/

W roku 2010 koszty poniesione to 1500 zł opłata jednorazowa plus

3320 zł. za zwierzęta./ 4820 zł/



Lt
URZĄD GMIN \

wTrzebiaszowie
21-404 Trze biesił
^ WOJ.Jubtltfctft Trzebieszów, dnia 28.03.2011 r.

NrGKiI.2225/7/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos5

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy Trzebieszów

informuje, jak poniżej:

Ad.l. Gmina posiada stałą umowę w 2009 r. i 2010 r. z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół

Zwierząt w Łukowie ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków.

Ad. 2. W 200§r. wyłapano 7 psów, w 2010 r. wyłapano 5 psów.

Ad.3. Wg umowy gmina ponosi koszty realizacji umownego zadania ryczałtowo w wys. 300 zł

miesięcznie w ciągu całego roku.

Jednocześnie informujemy, że problematyką bezdomnych zwierząt w gminie Trzebieszów

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie, jako jednostka budżetowa Urzędu

Gminy.

WOJWMINY

mgr &$>$£(/ Woliński



WÓJT GMINY
Trzeszczany

Trzeszczany,2011-04-05

L U

RGG. 6075.2.2011 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros'

ul. Gancarska 37 A

04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie". Uprzejmie informuję, że w roku 2009

wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 3791,48 zł, odłapano i poddano

obserwacji a następnie dostarczono do schroniska l bezpańskiego psa, natomiast w roku

2010 wydatkowano na ten cel kwotę 926,70 zł i dostarczono do schroniska 3 psy.

Forma płatności za opiekę jest jednorazowa za umieszczanie psa w schronisku, Gmina nie ma

stałych umów ze względu na to, że pomimo podjętych działań w celu zawarcia umowy

schroniska nie odpowiedziały na nasze pisma.

Wyk. L.W.

utera



li
Wójt Gminy Irzydnik Duży

23-230 Trzydnik Duży
woj. lubelskie Trzydnik Duży,dnia 02.05 .20 1 1 r.

1821

RŻL.6140.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

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

-Gmina Trzydnik Duży w latach 2009 - 2010 nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych, ze względu ograniczone możliwości jej podpisania ze schroniskiem.
Udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie niebezpiecznych bezdomnych psów Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Nowodworze k. Lubartowa,
-w 2009 roku i w 2010 roku wyłapano i odstawiono do schroniska po 3 sztuki bezdomnych
psów,
- koszt realizacja zadania w 2009 roku wynosił 3660 zł a w 2010 roku 7320 zł. Odpłatność za
umieszczenie w schronisku była jednorazowa.

Z-ca KieroWn/ki/Ref. 0/^GospoGark
Komunalnfej i Mieszkaniowe!



LL
URZĄD GMINY

21-523 Tuczna
powiat bialski
woj. lubelskie „, , ~, M on,.•2- Tucznadn.24.03.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ł \ 111, flr\ a Ul. Garncarska 37 A
/W VM*-W faM 04-886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 21 marca 2011 o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" odpowiadam że:

w 2009 i 2010 roku gmina nie miała stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki,
w 2009 i 2010 roku na koszt gminy nie były wyłapane i/lub utrzymywane żadne
zwierzęta, w związku z tym nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z realizacją
tego zadania

UP- Wójta
4.



WÓJT GMINY Turobin2011-04-04
23-465 TUROBIN

O A. 1431. l .2011 .KD Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam odpowiedzi na zadane w nim pytania:

1. W latach 2009- 2010 Gmina Turobin nie miała podpisanej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby zapewnienia opieki

bezdomnym zwierzętom stosowane były umowy-zlecenia ze Schroniskiem dla

Zwierząt w Zamościu.

2. W 2009 r. nie wystąpiły przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt, natomiast

w 2010 r. złapano l bezdomnego psa.

3. W 2010 r. Gmina poniosła jednorazową opłatę za utrzymanie bezdomnego psa

w schronisku w kwocie 416,60 zł.

WÓJT/jfMINY

Eugeniwzfórukowski



Li,

Uchanie, dnia 20.05.2011 r.
URZĄD GMINY
22-510 Uchanie
pow. hrubieszowski

woj. lubelskie
OŚ.6134.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie sposobów
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuję, że:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Uchanie nie posiadała zawartych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Ww. zadania były
realizowane jako zlecenia doraźne w ramach których Gmina współpracowała
z dwoma schroniskami: w Chełmie oraz w Zamościu a także z miejscowymi lekarzami
weterynarii.

2. W 2009 roku nie było przypadków wyłapywania bezdomnych zwierząt. W 2010 roku
wystąpiła konieczność wyłapania oraz przekazania do schroniska l bezpańskiego psa
oraz pokryto koszty sterylizacji 2 szt. bezdomnych kotek przygarniętych przez
mieszkankę Gminy.

3. Koszt realizacji zadań w 2009 r. wyniósł O zł, natomiast łączny koszt w 2010 r. wyniósł
772,60 zł.

Marcin Jonak
Podinspektor d/s Mienia

Komunalnego i Środowiska



OD : URZflD GMINY ULAN-MAJORPT

URZĄD GMINY
UŁAN - MAJORAT

21-307 Ułan - Majora
woj. lubelskie

RRG.6236.5.2011

NR FflKSU : 083 3518084 3518082 06 KUI. 2011 11:24 STF

Ulan-Majorat, dnia 6 kwietnia 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
fax. 22-615-52-82

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej Urząd Gminy

Ulan-Majorat informuje, że:

1. Gmina Ulan-Majorat w latach 2009 i 2010 miała zawarte umowy stałe na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Łukowskim

Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków.

2. W okresie określonym wnioskiem wyłapano na koszt Gminy 14 psów.

3. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma formę

ryczałtu miesięcznego, który wynosił do 31 grudnia 2010 r. - 300 złotych miesięcznie.

Laski



POPKAO'. POlESIf

W Ó J T
Gminy Urszulin

woj. lubelskie

Gl. 1.6140.1.2011

Urszulin, 2011-04-12

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie informacji dotyczącej opieki nad

zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywania informuję, iż gmina Urszulin w latach 2009-2010

współpracowała ze Schroniskiem dla Zwierząt w Lubartowie, Nowodwór 21-100 Lubartów na

zasadzie doraźnych zleceń w razie konieczności.

W okresie 2009 i 2010 roku nie pojawiała się konieczność wyłapywania bezdomnych

zwierząt i utrzymywania ich na koszt gminy, w związku z tym nie były ponoszone koszty.

Urząd Gminy Urszulin
Ul. Kwiatowa 35. 22-234 Urszulin; NIP 565-13-13-932; REGON: 0005477

Tel. 0-82 571-30-24. Rax 0-82 571-:
n s(8) wo t 11 ihlin D l



LL

Urzędów, 25.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. Urząd Gminy w Urzędowie informuje:

- w latach 2009 i 2010 była zawarta umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

w Nowodworze na wyłapywanie i umieszczerie w Schronisku bezdomnych psów,

- w roku 2009 wyłapano 12 szt zwierząt natomiast w roku 2010 wyłapano 10 szt zwierząt i

wszystkie umieszczono w schronisku.,

- koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił 8 784 zł, natomiast w roku 2010

wynosił 13 664 zł zł.

Płatność była każdorazowo przelewem, łącznic: za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.



URZĄD GMINY
21-109 Uścimów

pew. lubartowski, woj. lubelski*
NIP 714-14-72-934 Uścimów, 2011-03-28

RLS.6140/4/11

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

W odpowiedzi na wniosek LL 187 z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt, Urząd Gminy Uścimów uprzejmie informuje, że:

- w 2009 i 2010 roku gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt;

- w 2009 roku wyłapano 9 psów, natomiast w 2010 roku wyłapano 11 psów;

- koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 5 124 zł., natomiast w 2010 r.

13 420 zł.

WÓJT
faii'*'^-

mgr Jacek Koziński



Strona l z l

Od: "Krzysztof Wasilewski" <kwasilewski@woi.lublin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2011 07:46
Temat: gm. Wąwolnica - informacja publiczne
Do:
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Witam!

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:

1. gmina Wąwolnica ma umowę z lekarzem wet. na odławianie bezdomnych
zwierząt i odstawianie ich do schroniska,
2. w 2009r. odłowiono 14 sztuk zwierząt a w 2010r. 17 szt,
3. w 2009r. koszt to 5590,57 zł a w 2010r. 17 szt. koszt 6864,01 zł.

Pozdrawiam

Krzysztof Wasilewski
tel. 81 8825001 w. 29

P.S.
Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że w przeważającej większości
zwierzęta są porzucane przez osoby przyjezdne, najczęściej wyrzucane z
samochodów.

2011-04-01



U R Z Ą D GMINY W E R B K O W i C Ł Werbkowice dnia 4 04 2011
22-550 WERBKOWICE '

woj. lubelskie

OS614-1/2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję;

• Gmina nie posiada podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i
zapewnienie im opieki, usługa jest doraźnie zlecana dla Schroniska dla Bezdomnych Psów
w Zamościu ul. Braterstwa Broni.

• Ilość psów oddanych do schroniska w roku 2009 - 3 szt. - koszt. 631,30 zł.
w roku 2010-3 szt. - koszt 736,20 zł.

Forma płatności jest jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.



u
WÓJT GMiNY WILKOLAZ

23-212 WILKOŁAZ
Wilkołaz, dnia 06 kwietnia 2011 roku

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

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

1. Umowę na wyłapywanie zwierząt i wywóz do schroniska gmina miała
w 2007 i 2008 roku zawartą ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór 21-100 reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło-
właściciela schroniska na lata 2009 i 2010 gmina nie ma podpisanej umowy
ze schroniskiem ze względu na odmowę przez schronisko jednak w drodze
wyjątku psy bezdomne oraz rasy agresywnej jeżeli zajdzie konieczność są
przyjmowane .

2. Bezdomne psy zagospodarowujemy u rolników chętnych przygarnąć
bezdomnego psa.

3. W 2009 roku na ten cel wydano - 1478,59 zł a w 2010 roku - 250, 00 zł.



Strona l z l

W i CC

Od: "Krzysztof Bartkowski" <kbartkowski@wisznice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 14:12
Temat: Odpowiedź na wniosek
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ uprzejmie
informuję:

1. W roku 2009 i 2010 gmina Wisznice posiadała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowie.

2. W 2009 roku odebrano 19 zwierząt a w roku 2010 - 25.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2009 i w 2010 roku po 3.600 zł w formie ryczałtowej przy

jednorazowej płatności.

Z poważaniem:

Krzysztof Bartkowski - Sekretarz Gminy Wisznice

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5999
(20110330)

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



URZĄD MIEJSKI L L.
we Witodawie

AI.J Piteuciskiego 41
22-£M)7Ó5ŹłDdti:wa Włodawa dn. 31 marca 2010 r.

BIURO OCHRONY ZWifcRZĄi
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r.,
uprzejmie informuję że:
ad. l .W latach 200912010 Gmina Miejska Włodawa nie miała podpisanej umowy stałej ani nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki ze
wzgiędu na odmowę współpracy przez schroniska.
ad 2. W związku z pkt. l, Gmina Miejska Włodawa nie poniosła z tego powodu żadnych kosztów
w łatach 2009 i 2010.
ad.3. Nie dotyczy.

Jednocześnie informuję, że w związku z bardzo trudną sytuacją w schroniskach
województwa lubelskiego, Rada Miejska we Włodawie, w drugim półroczu 2011 r., podejmie temat
opracowania programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, w tym budowy
własnego schroniska dla zwierząt.

JpcekźJ-apski
\ Sekr/tarfz7



{ } R, 64 ItK 06, 20 1

Włodawa, dn, O [,04 .20 1 1 r,

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fdłirfasrl tlia X

W nawiijzaniu do wTiio.-;ku ?, driiw 21 rmirai 2(11 1 r, o ud/iekńie infbrmacji publicznej na
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wyłapywanie' ninicjs/ym Uraji! Gminy Whulawa iniurmuje. 'tm.:

v? 2009 r i w 201 (J r (Mttiua posiadała umowę dotyczącą ochrony przed bcs,loniDości,i
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I ,..iHsitów,

Kosj?t realizacji zadania w 2009 r:

36łj0;l)uzŁ (biullo) - prxvjęi,:ii:j do ^iinnii^ku

6 ś?J hćMorlifiych psńw

1464,00 /ł (brutto) preyjijcic 6 H/.I b<"xxlnfn.ivvch

R;i/ern 65KHJIO i\ (hrutlo)

<?>/; re iJ i/ac j i nadania w 2010 i':
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c;alk«wity koszt realizacji zadaniu w 2ł,M)9r, i2010r, wy nimi:

Ominą Włodawa ik^onywłil

K. i W',śSa^v:ićiliu. faktlU"V VAT,

płatności w fonnic przelewu pu



u
Wohyń, dnia 26.03.2011r.

GK.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

KSR:286138
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuję:

1. Gmina w 2009 r. nie miała stałej umowy, lecz zlecała dla Schroniska

Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów wyłapywanie bezdomnych

psów. W dniu 04.01. 2010 roku Gmina zawarła umowę dotyczącą

wyłapywania bezdomnych zwierząt z Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt

Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. w 2009 roku zostały złapane przez schronisko 19 sztuk psów, natomiast w

2010złapano 22 psów.

3. Za złapane psy płaciliśmy ryczałtowo i ogólny koszt wyniósł 14700 zł. z tego w

2009r. zapłaciliśmy 6700 zł., a w 2010 r. zapłaciliśmy 8000 zł.

Wójt Gminy Wohyń

mgr inż. Stanisław Jóźwik



Argos/BOZ

Strona l z l

i L

Od: "majcher" <mmajcher@wojciechow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 maja 2011 14:14
Temat: Udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Wojciechowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 23 maja 2011 r, informuje na wstępnie, że pismo z dnia
21.03.2011 r nie dotarło do Urzędu Gminy w Wojciechowie więc nie została
udzielona wcześniej informacja publiczna. Jeżeli chodzi o pismo z dnia
23.05.2011 r. udzielamy odpowiedzi:
1. Gmina Wojciechów miała zawartą umowę stałą z Gabinet Weterynaryjny Artur
Bielawski ul. Dęblińska 2, 24-10 Puławy w roku 209, GabinetS Weterynaryjny
Gerarg Górecki Ciecierzyn 80A w roku 2010 na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2. Ilość wyłapywanych psów:
2009 rok - 7 szt.
2010 rok- 11 szt.
3. Koszty za jednorazowe umieszczenie w schronisku:
2009 rok - 2438 zł
2010 rok-4708 zł

Z wyrazami Szacunku Majcher Mariusz inspektor ds. społecznych



L lx
URZĄD GMINY
21-411 Wojcieszków

ul. Kościelna 38
tel.2575541 01 fax2575541 23 Wojcieszków, dn. 28.03.2011

ROI.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 o udostępnienie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy
w Wojcieszkowie informuje:

1. Gmina Wojcieszków w roku 2009 i 2010 miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i ich opiekę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt
z siedzibą w Łukowie ul. Międzyrzecka 41/36 .

2. Liczba wyłapanych zwierząt w roku 2009 wyniosła pięć sztuk, zaś w roku 2010
siedem sztuk.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił 2 400 zł (dwa tysiące czterysta
złotych) płatne w dwóch ratach. Koszt realizacji całego zadania w roku 2010 równał
się kwocie 3 600 zł. (trzy tysiące sześćset złotych) płatne w dwóch ratach.



WÓJT GMINY
V;OLA MYSIOWSM

Wola Mysłowska 2011.03.29.

7614-3/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21 marca 2011r na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Gminy Wola

Mysłowska uprzejmie informuje, że w naszej Gminie nie ma tego rodzaju

problemu.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Płocki
Tel. /0-25/754-25-22 ^riz. Madysław Mika



IŁ

WÓJT GMINY
Wola Uhruska
woi. Lubelskie

Wola Uhruska, dnia 29.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia wpływu 24.03.2011 r. dotyczącego udzielenia informacji

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

i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przedkładam informacje stosownie

do wyszczególnionych pytań:

1. W roku 2009 oraz 2010 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

W 2009 r. zlecono wyłapanie l bezdomnego psa dla „Blamir" Schronisko dla psów Blacha

Mirosław, 22-100 Chełm, ul. Włodawska 23 a, tel. /82/5630673

W roku 2010 również zlecono wyłapanie l bezdomnego psa dla Schroniska dla bezdomnych

zwierząt Małgorzata Szumiło 21-100 Lubartów, Nowodwór tel. 601-896-073.

2. W roku 2009 oraz 2010 wyłapano po l szt. psa.

Lp.
1

2

Rok

2009
2010

Liczba wyłapanych psów [szt.]

1

1

3. Koszty realizacji w/w zadań.

Lp. I Rok^ Koszty

1 2009

2^010

456,00 zł
2 440,005

Uwagi

Opłata jednorazowa (90,00 zł utrzymanie i 366,00 zł wyłapanie)

Opłata j ednorazowa

Z poważaniem

mgr MariM Jachimczuk



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Tomasz Karpiński" <tomasz.karpinski@wolka.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 09:07
Temat: Informacja nt. bezpańskich zwierząt
Urząd Gminy W Wólce poniżej podaje informacje dot. bezpańskich zwierząt :

1 . Gmina w roku 2009 i 201 0 miała zawarte umowy na wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w
schronisku ze

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Małgorzata Szumiło w Nowodworze.
2. W roku 2009 umieszczono w schronisku 20 szt. psów, a w roku 2010 - 15 szt. psów.
3. Rok 2009 - koszt 12.200 zł,-, rok 2010 - 18.300 zł,-. Płatności dokonywane były na podstawie
wystawianych faktur.

Tomasz Karpiński

9011.



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Mirosława Stepaniuk" <mirka_stepaniuk@o2.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 13:26
Temat: odpowiedź na pismo z dnia 21 marca

Witam, Urząd Gminy Wyryki informuje, że : l/w latach 2009 i 2010 Gmina Wyryki nie
posiadała stałej umowy na odłapywanie bezdomnych zwierząt,2/ w 2009r. ni odłapywano
zwierząt bezdomnych ,a w 2010 odłapano l szt. (psa) z umieszczeniem w schronisku za
2440,00zł, innych danych nie posiadamy.Pozdrawiam.
MS

901 i_



L lx
URZĄD GMINY WYSOKIE

23-145 Wysokie
woj.iubeiskie Wysokie.08.04.201 Ir.

tel. (0-84) 080-62-06

RGO.6140.4.2011.DO
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 21.03.2011 r. w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję:

Ad. l. w roku 2009 i 2010 na terenie gminy występowały sporadyczne przypadki
bezdomnych zwierząt, jednak szybko znajdowały one nowego właściciela.
Ad.2. nie było takich zwierząt.
Ad.3. w roku 2009 i 2010 nie poniesiono żadnych kosztów finansowych na
realizację zadania.

Jednocześnie informuję, że w 2009 i 2010 roku występowaliśmy do
schronisk dla zwierząt w województwie lubelskim o zawarcie umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jednak wszystkie schroniska dawały
odpowiedz odmowną, ze względu na przepełnienie w schronisku.



W ó j t G m i n y / i a k i .

23-155 Zakrzew
Zakrzew, dnia 25.03.2011 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
21 marca 2011 roku , w sprawie o udzielenie informacji n/t sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
informuję , że w 2009 i w 2010 roku gmina nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W roku 2009 i w 2010 gmina nie ponosiła kosztów na wyłapywanie
i utrzymywanie zwierząt (psów/kotów ) .

W 2009 i w 2010 roku gmina nie poniosła kosztów za opiekę z tyt.
umieszczenia zwierząt w schronisku .

W ó j t

<n,pT i n j>.. Teodor a



_
UR2ĄIJ G M I N Y
23-213 ZAKRZÓWEK

Powiat kraśnickl
woj. lubelski*

Zakrzówek dnia 13.04.2011 r

Znak: ROŚ; 6140.02.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Zakrzówek informuje ,że w
latach 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem z uwagi na odmowę
zawarcia takowej umowy przez istniejące schroniska na terenie województwa lubelskiego.
W roku 2009 i 2010 4 szt. bezpańskich psów przekazanych zostało bezpośrednio i
nieodpłatnie nowym właścicielom.
Gmina nie poniosła żadnych znaczących kosztów poza przewozem psów do nowych
właścicieli.



Zalesię dnia 25.03.20011 r.

OPŚ.071/1/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W a r s z a w a

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia

21 marca 2011 roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, niniejszym Urząd Gminy

Zalesię w załączeniu informacje podaje:

1. W latach 2009 - 2010 gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie psów

z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowie.

2. W roku 2009 wyłapano 33 sztuki, a w roku 2010 - 28 sztuk.

3. Za w/w usługę zapłaciliśmy w formie ryczałtowej po 4000,00 zł brutto w każdym roku.

W omawianych latach nie istniał problem bezdomnych kotów.

Z u p. Wójta

Józef Mikołajczuk

Podinspektor



Li

URZĄD MIASTA ZAMi__
Wydział Gospodarki Mieszkanfottaj

Ochrony Środowiska
i Infrastruktury Komunalnef Zamość dnia !! .04.201 Ir

GMOSiIK.6140.1.2011r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 201 Ir w sprawie udzielenia informacji dot.
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, ze:

1. Na terenie miasta Zamość w strukturach organizacyjnych Ogrodu Zoologicznego w
Zamościu działa schronisko dla bezpańskich psów, które na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Zamościa wykonuje na stałe zadanie w sprawie wyłapywania bezdomnych
/bezpańskich psów z terenu miasta Zamościa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu
z nimi.

2. Z terenu miasta Zamościa w 2009r trafiło 247 szt. psów i w 2010r 219 szt.
Zamojskie schronisko nie prowadzi schroniska dla kotów, jedynie jest wydzielone
pomieszczenie dla kotek po zabiegu sterylizacji.

3. Schronisko dla bezpańskich psów w Zamościu nie ma wydzielonego budżetu w całości
podlega pod Ogród Zoologiczny.

Miasto Zamość w miarę posiadanych środków finansowych finansuje usługi weterynaryjne
oraz zakup sprzętu służącego do wyłapywania i czipowania psów.



Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

tel./fax 84 639 29 59, 639 23 64

GK i OŚ. 6140.1.2011 Zamość 30.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt,, Agros'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.09 r. informuję, że sposób
postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zamość został
uregulowany uchwałą Rady Gminy Zamość Nr V/56/2003 z dnia 20 marca 2003 r.
Gmina zawarła umowę z podmiotem, posiadającym stosowne zezwolenie, na stałe
odłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku na zasadach i z
zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia
1998 r.

W 2009r. na terenie naszej gminy odłapano i umieszczono w schronisku
54 psy. Opłata jednostkowa za zlecenie jest stała i wynosi 96,30zł/brutto/, płatność
realizowana jest przelewem po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę. Roczny
koszt realizacji zadania w omawianym okresie wyniósł ok. 5200zł słownie: pięć tyś.
dwieście zł. Natomiast w roku 2010 odłapano i umieszczono w schronisku 64 psy,
roczny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 6163,20zł: słownie sześć tyś. sto
sześćdziesiąt trzy zł.

u p, W ó j t a
Referatu Gospodarki Komunalnej,

iewa, Gospodarki Gruntami
Otrzymuj ą: i Oehw^y środowiska
1. Adresat Mi^i
2. a/a l

Sporządziła: insp. Sobczyk Magdalena



Gmina Zwierzyniec
ul. Rynek l, 22-470 Zwierzyniec

tel./fax 687-20-11, 687-20-21

GKI-YI.614.4.2011

Zwierzyniec 01 czerwca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23 maja b.r. podajemy informację dotyczącą
bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartymi pytaniami:

Ad. l. W 2009 i w 2010r. gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Usługi w tym zakresie świadczył doraźnie zakład Usług Sanitarno -
Porządkowych z Zamościa

Ad.2 W roku 2009r. złapano i przekazano do schroniska przy ZOO w Zamościu 5 psów a w
roku 2010 7 psów.

Ad.3 Na realizację powyższych zadań gmina wydatkowała w 2009r. kwotę 1493, 19 zł z
czego : za wyłapywanie 963 zł, na karmę 530,19 zł. W roku 2010 koszty te przedstawiały się
następująco: wyłapywanie 963,00 zł. karma 107,50 zł i jednorazowe opłaty za umieszczenie
zwierząt w schronisku w łącznej kwocie 976,00 zł, razem rok 2046,50zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



;

W Ó J T G M INK Żółkiewkadn. 01.04.2011 r.
Ż ó ł k i e w k a

w o j . l u b e l s k i e

GKR.6140.8.201 l.BR

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

W związku z Waszym zapytaniem o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuję co następuje:

1. W 2009 roku gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009 roku na naszym terenie nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt
w związku z tym nie ponieśliśmy kosztów związanych z takimi zdarzeniami.

2. W 2010 roku Gmina Żółkiewka podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze. W roku 2010 wydaliśmy na ten
cel 5124 zł / w tym 1464 zł za rezerwację miejsca w schronisku oraz 3660 zł za przyjęcie
do schroniska 3 bezdomnych psów/.

Zup WÓJTA

g îech_Kaczi
astępca Wójta



U&2ĄD OM1KY Ż¥KZYN
24-103 Ż/reyn

ul. Powstania Styczniowego 10
tel./fcu, $81) 881-42-26

B.7610-2/2011 Żyrzyn,dn.25.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" i n f o r m u j e m y :

- gmina w 2009 roku posiadała stała umowę z Gabinetem Weterynaryjnym lek
wet. Artur Bielawski ul Dęblińska 2, 24-100 Puławy który wyłapywał bezdomne
zwierzęta i zapewniał im opiekę.
- w 2010 roku została podpisana umowa z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków na wyłapywanie i opiekę
bezdomnych zwierząt.
- w 2009 roku wyłapano 11 szt. psów które zostały zabrane do schroniska w
Puławach
- w 201 Or roku wyłapano 10 szt. psów które zostały zabrane przez Łukowskie

Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.
- Koszt wyłapanego i utrzymywanego psa w 2009r.wynosił 400 zł za sztukę

(netto).a w 201 Or podpisana umowa określała ryczałt w wysokości 3600zł (brutto)
za cały rok.


	ll1.pdf
	ll2.pdf
	ll3.pdf
	ll4.pdf
	ll5.pdf



