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Gmina Abramów
Renata Targońska <renata.targonska@wp.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.201308:18

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 .09.2013 uprzejmie informuję:
1. W 2012 r. gmina miała podpisana, umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z
ŁukowskimTowarzystwem Przyjaciół Zwierząt
2. W 2012 r. zostało wyłapane 3 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3600 zł i była to opłata ryczałtowa.
Z poważaniem
Renata Targońska
ref. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Roundcube Webmail :: Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji pu...
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Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Adamów <adamow@adamow.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 09:06

— Treść oryginalnej wiadomości -Temat:RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Mon, 16 Sęp 2013 08:54:05 +0200
Nadawca:Agnieszka Skwarek <a.skwarek@adamow.eu>
Adresat:'UG Adamów' <adamow@adamow.eu>

W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję co następuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? - brak umowy
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.? - O szt.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)? - 0,00 zł
Agnieszka Skwarek
From: UG Adamów [mailto:adamow@adamow.eu]
Sent: Monday, September 16, 2013 8:29 AM
To: Agnieszka Skwarek
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 14 Sęp 2013 02:12:19 +0200
Nadawca:lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:<gmina@sosnowka.pl>, <ug@ulanrnajorat.pl>, <w'ilkow@wilkow.eurzad,eu>,
<sekretariat@rudaluita.pl>, <jozefow@ejozefow.pl>, <sekretariat@gminajozefow.pl>,
<poczta@goscieradow.pl>, <gmina@bialapodl.pl>, <adamow@adamow.eu>,
<abrarnow_ug@poczta.fm>, <poćzta@adamow.gmina. pl>,
<sekretariat@ealeksandrow.pl>, <sekretariat@annopol.eurzad.eu>,
<gmina@gminabaranow.pl>, <Sekretariat@Batorz.Gmina.pl>,
<borki@borkiradzynskie.pl>, <sekretariat.chodel@eurzad.eu>,
<gmina@chrzano w. e urząd. e u>, <Gmina_Cycow@ugcycpw.pl>,
<gmina@dubienka.eurzad.eu>, <sekretariat@Frrlej.pl>, <ug@garbow.pl>,
<sekretariat@glusk.pl>, <sekretanat@godziszow.pl>, <poczta@goraj.eur zad.eu>,
<gmina@gorzkow.eu>, <ginina@gminahanna.pl>, <gmina@hansk.pl>,
<sekretariat@hrubieszow-gmina.pl>, <jablonna@jablonna.eurzad.eu>,
<sekretariat@ianowlubelski.pl>, <ug@janowpodlaski.pl>, <ug@gmina-jarczow.pl>,

RIG.6140.21.2013

Adamów, 23.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 września 2013 r.,
Urząd Gminy Adamów /powiat zamojski/ informuje, że Gmina Adamów posiada zawartą umowę
ze schroniskiem dla bezdomnych psów w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161, 22 - 400 Zamość.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zlecenia Gminy w zakresie odławiania i transportu
bezdomnych zwierząt realizował Pan Piotr Łachno (Usługi Sanitarno - Porządkowe, ul. Chyża 25,
22 - 400 Zamość). W 2012 roku na terenie Gminy Adamów odłapano i przekazano do schroniska
3 bezdomne psy.
W ramach realizacji zadania w 2012 r. ponoszone były następujące koszty: odłapania bezdomnych
zwierząt, transportu, przekazania do schroniska lub lecznicy, koszty związane z przekazaniem
do schroniska, koszty sterylizacji lub kastracji, koszty ewentualnego uśpienia. Koszty ponoszone
były jednorazowo. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 7933,4 zł.

GMINY ALEKSANDRÓW
Aleksandrów Drugi 380
ć.,. '!0h' Aleksandrów
woj.
Aleksandrów, 2013-09-18
OR.i431.24.2013

Pani
Agnieszka Leehowiez
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
woj, świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.09.2013 r. Urząd Gminy Aleksandrów
informuje;

Ad. 1.
Gmina Aleksandrów w 2012 r. nie miała podpisanych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad. 2.
W 2012 r. w Gminie Aleksandrów nie było wyłapywania bezdomnych zwierząt i
nie było kosztów utrzymywania bezdomnych zwierząt.

Ad. 3.
W 2012 r. Gmina Aleksandrów nie ponosiła kosztów związanych z realizacją
zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami".

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UM Annopol <sekretariat@annopol.eurzad.eu>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201309:13

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w kwestii danych odnośnie bezdomnych zwierząt
Burmistrz Annopola inforrmuje, że:
1. W 2012 roku Gmina Annopol posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku
bezdomnych psów ze schrroniskiem dla Bezdomnych zwierz w Ńowodworze k. Lubartowa.
2. W 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Annopol zostało odłowionych i umieszczonych w schronisku 23
bezdomnych psów.

3. Koszt całego zadania wynosił 21 156,00 zł, płatność ryczałtowa.
Stanisław Szydłowski
Inspektor ds. ochrony środowiska.

— Original Message —
From: lubelskie soz
To: gmina@sosnowka.pl; ug@ulanmajorat.pl; wilkow@wilkow.eurzad.eu ; sekretariat@rudahuta.pl;
Jozefow@ejozefow. pl; sekretariat@gminajozefow. pl; poczta@goscieradow.pl; gmina@bialapodl.pl;
adamow@adamow.eu ; abramow ug@poczta.fm ; poczta@adamow.gmina.pl; sekretariat@ealeksandrow.pl
; sekretariat@annopol.eurzad.eu ; gmina@gminabaranow.pl; Sekretariat@Batorz.Gmina.pl;
borki@borkiradzynskie.pl; sekretariat.chodel@eurzad.eu ; gmina@chrzanow.eurzad.eu ;
Gmina_Cycow@ugcycow.pl; gmina@dubienka.eurzad.eu ; sekretariat@firlej.pl; ug@garbow.pl;
sekretariat@glusk. pl; sekretariat@godziszow. pl; poczta@goraj.eurzad.eu ; gmina@gorzkow.eu ;
gmina@gminahanna.pl; gmina@hansk.pl; sekretariat@hrubieszow-gmina.pl; jablonna@jablonna.eurzad.eu ;
sekretariat@ianowlubelski. pl; ug@ianowpodlaski. pl; ug@gmina-jarczow. pl; gmina, ieziorzany@ieziorzany.eu
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:12 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

loundcube Webmail:: Re: odpowiedź na wniosek - Gmina Baranów
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Odbiorca
Data
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Re: odpowiedź na wniosek - Gmina Baranów
Edyta Więsyk <e.wiesyk@gminabaranow.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
26.09.201308:19

Gmina Baranów w 2012 roku udzielała doraźnych zleceń Łukowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt w
okresie tym z terenu naszej gminy odłowiono 6 sztuk bezpańskich psów.
Edyta Więsyk
Referent
tel. (81) 883 40 27 wew. 13
fax. (81) 883 40 41
email: e.wiesyk@gminabaranow.pl
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
tel. (81) 883 40 27 lub 883 40 45
fax. (81) 883 40 41
email: amina@qminabaranow.pl
www: www.qminabaranow.pl
W dniu 2013-09-21 00:53, lubelskie soz pisze:

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt l i 2.
Proszę o wskazanie, komu Gmina udzielała doraźnych zleceń w 2012 r.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 19.09.2013 07:45, Edyta Więsyk wrote:
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 14.09.2013r. informuję, iż Gmina Baranów w 2012r. udzielało
jedynie doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Koszt w/w zlecenia wyniósł 3.000,OC
złotych.

Edyta Więsyk
Referent
tel. (81) 883 40 27 wew. 13
fax. (81) 883 40 41
email: e.wiesyk@qminabaranow.pl
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
tel. (81) 883 40 27 lub 883 40 45
fax. (81) 883 40 41
email: gmina@gminabaranow.pl
www: www.gminabaranow.pl

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<sekretariat@batorz.gmina.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201309:42

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Batorzu udziela
odpowiedzi na następujące pytania :
1. W 2012 r gmina nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki.
2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych i /lub utrzymanych na koszt gminy w
2012 r.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosił O zł.
Z poważaniem
Agnieszka Wereska
Podinsp. ds. ochrony środowiska

W dniu 14.09.2013 02:12, lubelskie soz napisał(a):
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

Z poważaniem

Roundcube Webmail :: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Tadeusz Hryniewiecki - UG Bełżec <t.hryniewiecki@belzec.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

18.09.2013 14:22

Gmina Bełżec udziela odpowiedzi na informację publiczną dnia 11 września 2013r.
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy :
Ad. l Gmina Bełżec w 2012 r. nie miała i nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Gmina posiada podpisaną umowę z Prezydentem Miasta Zamość, na
przyjęcie do Schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu, bezdomnych zwierząt - psów z
terenu Gminy Bełżec.
Ad. 2 W 2012 r. na terenie gminy Bełżec nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Ad. 3 Stosownie do odpowiedzi w pkt. 2, nie wystąpiły koszty w tym zakresie.
Tadeusz Hryniewiecki
Podinspektor ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gminnej.

URZĄD MIĘ JSKI
W BEŁŻYCACH

24-200 BEŁZYCE, ul. Lubelska 3, tel. (0-81) 517-27-28, fax 0-81) 517-25-06,
e-mail: gmina@belzyce.pl N1P: 717-12-88-833, REGON: 000524039

Bełżyce, dnia 4 listopada 2013 roku
IGP.1431.72.2013.RL

Sz.P.

Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
co następuje:
1. W odpowiedzi na pyt. 1: Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki, informuję że:
Gmina Bełżyce w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym, Ciecierzyn 80A,
21 - 025 Niemce, prowadzonym przez Panów: Zbigniewa Góreckiego i Gerarda
Góreckiego. Dodatkowo usługi zapobiegające rozprzestrzenianiu się wścieklizny oraz
udzielaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej poszkodowanym
w
wypadkach
samochodowych, okaleczonym, bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bełżyce
wykonywane były przez lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą
„Przychodnia weterynaryjna w Bełżycach, ul. Żeromskiego l, 24 - 200 Bełżyce".
2. W odpowiedzi na pyt. 2: Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku, informuję że:
W 2012 roku wyłapano i umieszczono w schronisku z terenu Gminy Bełżyce - 41 szt.
bezdomnych zwierząt, w tym: 33 szt. - psów oraz 8 szt. - kotów.
Ponadto w 2012 roku udzielono doraźnej pomocy weterynaryjnej 11 sztukom bezdomnych,
okaleczonych lub poszkodowanych w wypadkach samochodowych zwierzętom,
(w tym: 8 szt. - psów, 2. szt. - kotów oraz l szt. - sarna).
Dodatkowo w 2012 roku, Gmina Bełżyce posiadała podpisaną umowę z P.P.P. „Bacutil",
ul. Dęblińska 18, 24 - 100 Puławy, Oddział Utylizacji w Zastawiu, 24 - 170 Kurów, na
zbiórkę, transport i utylizację padłych zwierząt nie posiadających właściciela z terenu
Gminy Bełżyce. W ramach powyższej działalności w 2012 roku odebrano i zutylizowano
7 szt. padłych zwierząt z terenu Gminy Bełżyce, (w tym: 2 szt - psów, l szt. - kuna,
l szt. - lis, 3 szt. - sarny).
2. W odpowiedzi na pyt. 3: Jaki był w 2012 roku koszt realizacji całego zadania i jaka
była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)
nadmieniam, że:

Koszt realizacji całego zadania na terenie Gminy Bełżyce w 2012 roku wyniósł
22 789,60 zł brutto (w tym: wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich zwierząt
w schronisku - 19 816 zł brutto, udzielanie doraźnej pomocy bezpańskim zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach samochodowych - l 861,20 zł brutto oraz utylizacja
padłych zwierząt - l 112,40 zł brutto). Jeżeli chodzi o formę płatności to była to płatność
jednorazowa za wykonaną usługę.
Jednocześnie nadmieniani, że Gmina Bełżyce jak większość Gmin z terenu
Województwa Lubelskiego boryka się z różnymi problemami w zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt. Od czasu ostatnich zmian ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, póz. 856) zauważamy systematyczny wzrost
ilości bezpańskich zwierząt, podrzucanych na teren naszej Gminy przez mieszkańców
ościennych miejscowości. Dodatkowo dużym problemem jest również mała ilość schronisk
dla bezdomnych zwierząt na terenie województwa lubelskiego. Ponadto schroniska te stoją
często w niekorzystnej sytuacji lokalowej i finansowej. To prowadzi do tego, że Gminy
posiadające schroniska na swoim terenie, przyjmują jedynie zwierzęta ze swojego obszaru,
nie chcą nawiązywać współpracy na realizację w/w usług z gminami ościennymi.

Roundcube Webmail :: Odp. Wniosek o udzielenie inf. publ.- M.Biał...

Temat
Nadawca
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Data
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Odp. Wniosek o udzielenie inf. publ.- M. Biała Podlaska
Agnieszka Litwiniuk <alit@bialapodlaska.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 14:10

Biała Podlaska, dn.
18.09. 2013r.

Stowarzyszenie OBRONA ZWIERZĄT
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję, że:
1.

Miasto prowadzi odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianiem
bezdomnym zwierząt z terenu miasta zajmują się - zgodnie z
postanowieniami umowy - pracownicy podmiotu prowadzącego schronisko,
tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL", ul. Olszowa 4, 21-500 Biała
Podlaska. Jednocześnie w/w Stowarzyszenie, zgodnie z umową zapewnia
stałą opiekę zwierzętom przebywającym w schronisku.
2.
W 2012 roku z terenu m. Biała Podlaska do schroniska dla bezdomnych
zwierząt przyjęto 322 psy. Stan zwierząt przebywających w schronisku na
dzień 31.12.2012 wynosił: 310.
1. W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych
zwierząt z terenu Miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4
w Białej Podlaskiej w 2013 roku, została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„AZYL" z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul Olszowa 4. Termin realizacji w/w zadania ustalono od dnia
01.01.2012 r. - 31.12.2012 . r. , przekazując na ten cel 304 000,00 zł( słownie: trzysta cztery tysiące
zł 00/100). Rozliczenie wynagrodzenia następowało miesięcznie, w wysokości 1/12 rocznego ryczałtu.

Z poważaniem Roman
Siekierka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
tel. (083) 3416106 fax. (083) 343 70 64

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=52&_mbox=..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Biała Podlaska <gmina@bialapodl.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 07:44

Urząd Gminy Biała Pódl. informuje że w 2012 r zawarta była umowa z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt na odławianie i zagospodarowanie 20 szt psów.Koszt relizacji zadania wyniósł 5000 zł.jako ołata
ryczałtowa .
Waldemar Danieluk
W dniu 2013-09-14 02:12, lubelskie soz pisze:
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierząt.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

91,4-toPoUŁ
Białopole, dn. 30.09.2013r.
Or.1431.34.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 września 2013 r.
poniżej odpowiadam na zadane pytania:
A d . l nie
A d . 2 nie
Ad. 3 nie było
Jedyne schronisko dla zwierząt w mieście Chełm dotychczas odmawiało podpisania
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Brak umowy wstrzymał procedurę uchwalenia
Programu i przeznaczenia w budżecie funduszy na tak szlachetny cel. W miesiącu wrześniu
Prezydent Miasta Chełm podjął decyzję o podpisaniu umowy. Po podpisaniu umowy zostanie
uruchomiona procedura legislacyjna wprowadzenia w życie programu ochrony zwierząt. Gmina
Białopole jest gminą typowo rolniczą, gdzie przypadki bezdomności zwierząt są sporadycznie
(2-3) rocznie. Przypadki takie rozwiązujemy poprzez adopcję w środowisku wiejskim.
Z uwagi na to że nadrzędnym celem programu powinna być pomoc bezdomnym
zwierzętom brak umowy na zapewnienie im miejsca w schronisku nie powinien wstrzymywać
realizacji pozostałych zadań ujętych w ustawie.
Powinien być zmieniony w art. l la pkt 2 ppkt l ustawy o ochronie zwierząt, który
wstrzymuje realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
/-/ Waldemar Szykuła

Biłgoraj, dnia 24 września 2013 r.
GK.6140.14.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
W odpowiedzi na złożony drogą elektroniczną wniosek o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję, że:
1. Gmina Miasto Biłgoraj w 2012 roku posiadała podpisaną z Gabinetem Weterynaryjnym
w Lipinach Górnych 72 umowę na interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu
miasta, umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w domu tymczasowym oraz świadczenie
usług weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych .
W roku 2012 zostało wyłapanych

i umieszczonych w domu tymczasowym 38 sztuk

bezdomnych psów. Koszt ich utrzymania (koszty wyżywienia, szczepień , leczenia, zabiegów
sterylizacji/kastracji) wyniósł 43 403 zł.
2. Ponadto Gmina Miasto Biłgoraj w roku 2012 posiadała zawarta umowę z Przychodnią
Weterynaryjną „Wet-Medical" z siedzibą przy ul. Kościuszki 30 w Biłgoraju, przedmiotem
której było wykonywanie usług weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt oraz zabiegów
kastracji/sterylizacji u zwierząt posiadających właścicieli. Koszt wykonywanych zabiegów
wyniósł l O 230 zł.
3. Płatność za wykonane usługi dokonywana była w okresach miesięcznych wg stawek
ryczałtowych wcześniej wynegocjowanych, za faktyczną ilość wykonywanych zabiegów oraz
na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt.
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ROŚ.6140.7.2013

Biłgoraj, dnia 17 września 2013 r.

Pani

Agnieszka Leenowicz
Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 13 września 2013 r, w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka naci bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
Ad, l . Gmina Biłgoraj miała w 2012 r podpisaną stalą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Panią Anną Smyk - Gabinet Weterynaryjny, Anna
Smyk, Lipiny Górne 72, 23-423 Potok Górny.
Ad. 2, Rok 2012-36 psy
Ad. 3. Rok 2012 - 31.649,31 zł - oparta na bieżącej ewidencji wyłapanych zwierząt, płatne
w okresach miesięcznych

Otrzymują:
1. Adresat,

2. A/a.

Urząd Gminy Biszcza
Biszcza 79
23-425 Biszcza

Biszcza, 18.09.2013r.

OŚR.6140-1.15.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Nawiązując do pisma z dnia 13.09.2013 r (data wpływu 16.09.2013 r.)
dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywania", informuje:
1.
2.
3.

Gmina w 2012 roku nie miała podpisanych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
W 2012 roku zostało odłowionych 4 psy z terenu gminy, dla
których znaleźliśmy chętnych mieszkańców na ich adopcję.
Gmina w 2012 roku miała podpisaną umowę z lekarzem wet.
prowadzący działalność: Gabinet Weterynaryjny w Biszczy w
którym to były dokonywane na koszt gminy kastracje i
sterylizacje zwierząt, koszt ok. 1000 zł.
REFERENT
ds. rolnych, ochrony środowiska,
leśnictwa i łowiectwa
Ewa Orlińska

Borki, 2013.09.19
ZS0.1431.18.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt
KRS 0000292939
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie "opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Borki w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 41/36.
2. W 2012 roku ŁTPZ schwytało i umieściło w schronisku 9 szt. bezdomnych zwierząt (psów)
z terenu Gminy Borki.
3. W 2012 r. wyniósł 4000,00 zł. Płatne w dwóch ratach po 2000,00 zł.

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
2. A/a

z up. Wójta
/-/ Stanisław Rolak
Inspektor ds. ochrony środowiska

Roundcube Webmail :: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=27&_rabox=.,

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Borzechów <ug@borzechow.eurzad.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 10:01

From: UG Borzechów [mailto:lukasz@borzechow.eurzad.eu]
Sent: Tuesday, September 17, 2013 9:48 AM
1
To: 'UG Borzechów
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na poniższy list informuję że:
Ad. l Gmina ma podpisaną umowę na opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu gminy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Krzesimowie.
Ad. 2 W 2012 r. wyłapano 3 szt. bezdomnych zwierząt które zostały przekazane do ww.
schroniska.
Ad. 3 Koszt związany z wyłapaniem zwierzęcia to 1400zł/brutto za szt. oraz umowa
ryczałtowa jednorazowa za zapewnienie miejsca w schronisku 1700zł/brutto
Urząd Gminy w Borzechowie
24-224 Borzechów
tel. 815111702,03 w. 25
fax. 815111024
Łukasz Stepniak
From: UG Borzechów [mailto:ug@borzechow.eurzad.eu]
Sent: Monday, September 16, 2013 10:05 AM
To: 'UG Borzechów'
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: lubelskie soz [mailto:lubel5kie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:12 PM
To: abramow g@woi.lublin.pl; adamow g s@woi.lublin.pl; adamow@adamow.mbnet.pl;
aleksandrow g s@woi.lublin.pl; annopol m@woi.lublin.pl; gmina@baranow.mbnet.pl;
batorz g s@woi.lublin.pl; gmina@belzec.pl; gmina@belzyce.pl; um@bialapodlaska.pl; gmina@sim.pl;
ugbialopole@data.pl; sekretariat@bilgoraj.pl; 5ekretariat@gminabilgoraj.pl; biszcza@zgwrp.org.pl;
wojt@borki.gminarp.pl; ug@borzęchów.eurzad.eu; um@bychawa.pl; info@chelm.pl;
sekretariat@gmina.chelm.pl; sekretariat@chodeleurzad.eu; chrzanów g s@woi.lublin.pl;
cyców g s@woi.lublin.pl; czemierniki@poczta.onet.pl; poczta@um.deblin.pl; ugdebowa@wp.pl;
urzad@dolhobyczow.pl; dorohusk@gminy.pl; drelow@drelow.pl; dubienka, g@woi.lublin.pl;
urzadgminy@dzierzkowice.pl; ugdzwola@mbnet.pl; sekretariat@fajslawice.home.pl;
firlej g s@woi.lublin.pl; umframpol@frampol.pl; info@garbow.ug.gov.pl; glusk g@woi.lublin.pl;
godziszow g s@woi.lublin.pl; goraj_ g s@woi.lublin.pl; gorzkow g@woi.lublin.pl;
goscieradow@lubelskie.pl; grabowiec@poczta.internetdsl.pl; hanna-g-s@woi.lublin.pl;
hansk g@woi.lublin.pl; ug@horodlo.pl; miasto@hrubieszow.pl; hrubiesz g@woi.lublin.pl;
ugizbica@mbnet.pl; jabłonna g@woi.lublin.pl; ugjablon@jablon.pl; gmina@janowiec.pl;
janowlub m@woi.lublin.pl; janowp g@woi.lublin.pl; jarczow g s@woi.lublin.pl;
poczta@jastkow.pl; jeziorz g@woi.lublin.pl; jozefow m@woi.lublin.pl; jozefow@lubelskie.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

om i r\n on

GPK. 1431.25.2013

Bychawa, 20-09-2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
www. Obrona-zwierzat.pl
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 13 września 2013 r. Urząd Miejski w Bychawie informuje:
Ad. 1. W 2012 r. Gmina miała zawartą umowę z Małgorzatą Szumiło
prowadzącą działalność pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych ZwierzątNowodwór" 21-100 Lubartów w zakresie przeprowadzania odłowu bezdomnych
psów, ich transportu, utrzymania, wyżywienia i zapewnienia opieki
weterynaryjnej.
Ad. 2. W 2012 r. odłowiono 22 bezdomne psy z terenu Gminy Bychawa,
Ad, 3. Środki przeznaczone na wykonanie zadania w 2012 r. to 27 506,00 zł.,
opłata jednorazowa za odłowienie ł szt-1230,00 zł, rozliczenie usługi
na podstawie faktur.

Q

r

Chełm, dnia .... września 2013r,

22-100 Chełm
ul. Lubelska 65
KI.1431.3.2013

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 16 września 2013r. uprzejmie
informuję:

ad.1
Miasto Chełm zawarło z Panem Mirosławem Blacha, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą "BLA-MIR" z siedzibą w Chełmie przy ul. Litewskiej 1A,
umowy na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014r. tj:
*

Nr W/K1/3/2012

z dnia 2 stycznia 2012r., dotyczącej wyłapywania

bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm ,
• Nr W/KI/1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r, dotyczącej utrzymania schroniska
dla bezdomnych zwierząt,
ad,2

Wykonawca w/w umów zobowiązany jest do składania kwartalnych zestawień
z uwzględnieniem ilości zwierząt przebywających w schronisku oraz ilość zwierząt
wyłapanych.

W roku 2012 wyłapano 169 psów oraz utrzymywano średnio

miesięczine 71 psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
a cl.3

Należność Wykonawcy wypłacana jest w formie miesięcznego wynagrodzenia
w równych ratach w kwocie:
• 4.222,00 zł za wyłapywanie zwierząt,
*

11.972,00 zł za utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem
- ; V ł ''/''•"-/
/ h

_„

INSr

"

;

.YDENTA

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: odpowiedź na wniosek z dnia 16 w...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=123&_mbox.

Re: Fwd: odpowiedź na wniosek z dnia 16 września br.
Agnieszka Gromadzka ognieszka.gromadzka@chelm.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.201309:11

W dniu 2013-09-19 09:42, Agnieszka Gromadzka pisze:

-

Wiadomość oryginalna
Temat:odpowiedź na wniosek z dnia 16 września br.
Data:Thu, 19 Sęp 2013 09:40:56 +0200
Nadawca:Agnieszka Gromadzka ognieszka.gromadzka@chelm.pl>
Ad resat;lubelskie@obrona-zawierzat.pl

Witam!
W załączeniu przesyłam odpowiedź z dnia 19 września br w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
A Gromadzka

ad. 3 za wyłapywanie psów 12 m-cy x 4.222 zł =50.664 zł
za utrzymanie schroniska 12 m-cy x 11.972 zł =143.664 zł
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Gmina Chełm

speftiiij wymaKiinw
najlepszych Gmin l i n i i Europejskiej

Urząd Gminy Chełm

18.09.2013 r.
ROC.6140,11.,2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Odpowiadając na pismo z dnia 13 września 2013 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami; Urząd Gn.ii.ny Chełm
informuje, iż posiada wieloletnią umowę z Miastem Chełm, będącym właścicielem
schroniska dla bezdomnych zwierząt, regulującą zasady wspóipracy w zakresie ut.rzy3ti.ania
w schronisku odłowionych na terenie gminy Chełm psów,
W 2012 roku zostało zlecone Firmie Handlowo - Usługowej Anna Dybek, Pokrowkm
ul. Gminna 32, posiadającej stosowne zezwolenie, wyłapanie 18 sztuk bezdomnych psów.
Kwota tej usługi wraz z kosztami utrzymania psów w schronisku wyniosła - 18 147 zł.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu, a opłaty m
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. Włocławska 23.
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Pokrówka, ul.Gmirwa 18, 22-100 Chełm, tel. 82 563 65 53, fax. 82 563 77 93 e-mail:

NI K
Środowiska

www.gmina.chel^pi

loundcube Webmail :: inf.publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=234&_mbox...

inf.publiczna
Czesława Woźnica <rolnictwo@chrzanow.eurzad.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201309:55

W roku 2012 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 ziwerząt i nie
podjęto dalszego postępowania w tym zakresie.Z poważaniem insp. ds. rolnictwa Cz.W.

URZĄD GMINY

21-070 Cyców, ul. Chetosfa, 42
POW. ięczyński, woj. lubelskie

te!. 82 587 70 03, fax 82 567 72 00

Cyców, dnia 23.09.2013r

RG.1431.1.2013

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

W odpowiedzi na e-maila z dnia 19.09.2013r. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem", Urząd Gminy Cyców informuje:
- Gmina Cyców w 2012r. podpisała umowę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami;
- w 2012r. umieszczono w schronisku 13 psów na koszt gminy;
- dokonano l eutanazji psa;
- Gmina Cyców wydatkowała na to zadanie kwotę 18.715,89 zł z tego 1.600,00zł to
jednorazowa opłata tytułem tzw. gotowości.

WÓJT

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji - gmina Czemierniki

Temat

udzielenie informacji - gmina Czemierniki

Nadawca

Elżbieta Świć <elkaswic7@onet.pl>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=75&_mbox=..

19.09.201308:30

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam następujących informacji.
Adl gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt, doraźnie psy
odbierało z terenu gminy Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt ale na fakt że
gmina nie mogła potwierdzić informacji, że psy trafiły do wskazanego schroniska
współpraca z towarzystwem została zerwana.
Ad2 zostało wyłapane z terenu gminy 6 sztuk psów
Ad3 2 100 zł - jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

. .,.„
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Dęblin

2013-09-24
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Znak: GMK.6140.13.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
18 - 300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.09.2013 r. dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat odłowu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. uprzejmie
informuję, że:
1. Miasto w 2012 r, miało

podpisaną umowę na odłów bezpańskich zwierząt

oraz zapewnienie irn opieki z lekarzami weterynarii: Jackiem Krasuckim, Markiem
Postrzechem oraz Arturem Bielawskim. Odłów bezpańskich zwierząt na terenie
Miasta Dęblin prowadził na podstawie podpisanej umowy lekarz weterynarii Pan
Jacek Krasucki, tei,: 607 300 844, Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany był przez
Miasto Dęblin poprzez umowę zawartą z lekarzem weterynarii Markiem
Postrzechem, właścicielem Przychodni Weterynaryjnej Eskulap przy ul. Wiślanej 28
w Dęblinie tel. 81 883 23 44, tel. Kom, 604 776 607.
2. W 2012 r. z terenu miasta odłowiono 12 szt. bezpańskich psów.
3. Koszt odłowu wraz z opieką w 2012 r, wyniósł 13 356,40 zł, (słownie: trzynaście
tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć zł czterdzieści/100). Koszt odłowu jednego psa
wraz z opieką, sterylizacją, kosztem utrzymania w schronisku lub hotelu dla
zwierząt

wynosił jednorazowo

800,00 zł. Zapewnienie

całodobowej opieki

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

płatność

ryczałtowa za 1 mc. 450,00 zł, + koszt wykonanych czynności związanych
z udzieleniem pomocy poszkodowanym zwierzętom.

Otrzymują:..
1. Adresat

2. A/a

oundcube Webmail :: Odpowiedź na Wniosek z dnia 1 8 września 2...
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Odpowiedź na Wniosek z dnia 18 września 2013r.
PGK Dębowa Kłoda <pgk.debowakloda@wp.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
02.10.2013 11:48

W nawiązaniu do wniosku z dnia 18 września 2013roku jaki wpłyną do tutejszego Urzędu Gminy udzielam
odpowiedzi w oparciu o art. 13 ust l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ad 1. W roku 2012r gmina Dębowa Kłoda prowadziła rozmowy na temat nawiązania współpracy ze
Schroniskiem dla Zwierząt w Białej Podlaskiej, jednakże względów finansowych umowa podpisana została
jednak w 2013 roku.
Ad 2. W roku 2012 nie było odławianych żadnych zwierząt, oraz utrzymywanych na koszt gminy.
Ad 3. Koszt jaki był poniesiony w roku 2012 w związku z programem opieki nad zwierzętami tj. szczepienie,
opieka weterynaryjna, oraz dokarmianie zwierząt które oczekiwały na nowego właściciela to kwota 511,53
zł. Faktury płatne przelewem.
Odpowiedzi udzielił pracownik UG referent ds. komunalnych Marek Szewczyk Tel. 83/ 355-75-78

Roundcube Webmail:: Gmina Dołhobyczów - odpowiedź
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Gmina Dołhobyczów - odpowiedź
wanda.jakubska <wanda.jakubska@vp.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.201310:12

nc
cal.
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Witam,
w nawiązaniu do pytań dotyczących sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Dołhobyczów informuje, że:
1. w 2012r. Gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Gminnym Zakładem
Usług Komunalnych w Dohobyczowie,
2. Gmina nie posiada zbiorczych danych dotyczących wyłapanych zwierząt, ponieważ nie mieliśmy zgłoszeń o
bezdomnych zwierzętach, w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów.
Pozdrawiam,
Wanda Jakubska
Gmina Dohobyczów

Roundcube Webmail :: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacj...
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odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Agnieszka Jaszczuk <agnieszka.jaszczuk@dorohusk.com.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.10.201312:03

1. Gmina Dorohusk posiada podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z Miastem Chełm, które jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul.
Włodawskiej.
2. Gmina Dororhusk w 2012 r. wyłapała i utrzymywała w schronisku 8 szt. psów
3. Koszt realizachi zadania w całości w 2012 r wynosił 10.182,00 zł
Na wyłapanie i pracę zespołu sanitarnego wydano 6.027,00 zł
Na utrzymanie w schronisku wydano 4.155,00 zł
Kszty opieki nad zwierzętami ponoszone są w oparciu o ewidencjonowanie psów z terenu Gminy Dorohusk i
ilości dni w których psy przebywają w schronisku do momętu ich adopcji. Płacimy 5,00 zł za każdy dzień pobytu
psa w schronisku x ilość dni jakie on tam przebywa, usługa wyłapania i dowiezienia psa do schroniska w tym
praca zespołu sanitarnego to oddzielny koszt. Płacimy też dotację jednorazową na remont i utrzymanie
schroniska.

Nadmieniamy, że pierwszy raz dostaliśmy od państwa wniosek o udzielenie takich informacji w związku z
czym pierwszy raz udzielamy odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Agnieszka Jaszczuk
Urząd Gmiony Dorohusk

Roundcube Webmail :: Odpowiedz na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Odpowiedz na wniosek
Urząd Gminy Drelów - Mariusz Musiejuk
<odpady.komunalne@drelow.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 10:36

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=127&_mbox..
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W nawiązaniu do pisma z dnia 16.09.2013 roku dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania
„ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż nasza Gmina nie posiadała na stałe
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2012 r. Nasza Gmina w 2012r nie miała możliwości uzyskania realizacji usług na wyłapywanie psów czy
kotów ze względu na brak miejsc w schroniskach.
Łączna suma za koszty usług weterynaryjnych z których Gmina Drelów korzystała w 2012 roku wyniosła 685

zł.
Mariusz Musiejuk

podinspektor ds, inicjatyw gospodarczych

Urząd Gminy Drelów
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów
tel. (83) 372 32 33, 372 05 20
Tel./Fax. (83) 372 32 20
e-mail: mario@drelow.pl
www.drelow.pl

P
i

Before printing, think about the environment/ Pomysł o środowisku przed wydrukiem.

loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Dubienka <gmina@dubienka.eurzad.eu>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.201308:25

Cdl.pi

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje:
adl BLA-MIR, Blacha Mirosław 22-100 Chełm, ul. Litewska 1A
ad2. 3 szt. (psy)
ad3. Jednorazowa forma płatności, 1476,00 zł.
UG Dubienka
22-145 Dubienka

9nn.in.ni

Urząd Gminy Dzierzkowice
23-251 Dzierzkowice, Terpentyna l, tel. (81) 822-10-06 fax. (81) 822-15-00
e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Dzierzkowice dn.2013-09-08
Znak:RLG. 6140.19. 2013
Pani

Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął do
tutejszego Urzędu Gminy w Dzierzkowicach dnia 16-09-2013 roku (przedłużony termin
realizacji wniosku do dnia 15-10-2013 r) uprzejmie informuje, że Gmina Dzierzkowice nie
posiada stałej umowy zawartej ze schroniskiem z uwagi na odmowę zawarcia umowy przez
schronisko. Niemniej jednak w sporadycznych sytuacjach „odłów interwencyjny" Gmina ma
możliwość wezwać schronisko do udzielenia pomocy-Schronisko dla bezdomnych zwierząt
- Nowodwór. W roku 2012 Gmina nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2012 roku Gmina poniosła koszty za wyżywienie, leczenie
i szczepienie psów bezpańskich, które zostały przekazane do przytuliska i adopcji. Koszt
realizacji zadania za 2012 r wyniósł 625,00 zł.

Wójt Gminy
Jan Grzebuła

Roundcube Webmail:: Re: Odpowiedz na wniosek

Temat

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

Re: Odpowiedz na wniosek

Nadawca

Elżbieta Duda <rolnictwo@dzierzkowice.pl>

Odbiorca
Data

lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.2013 10:41

W dniu 2013-10-10 22:54, lubelskie soz pisze:
Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów, którym Gmina zapewniła opiekę w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 09.10.2013 08:29, Elżbieta Duda wrote:
W odpowiedzi na w n i o s e k o u d z i e l e n i e i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j z dnia
16-09-2013 roku
( p r z e d ł u ż o n y termin do dnia 15-10-2013 r)
U r z ą d Gminy w D z i e r z k o w i c a c h
p r z e s y ł a w z a ł ą c z e n i u odpowiedź.
Pozdrawiamy

E.D

W 2012 roku Gmina zapewniła upiekę l psu który przekazany do adopcji.
E. Duda - UG

lzl

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Dzwola <ugdzwola@mbnet.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzatpl>
17.09.2013 12:40

Dzień dobry.
Poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:
1.

czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku Gmina Dzwola nie miała zawartych stałych umów i nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.

2.

jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
W 2012 roku Gmina Dzwola nie utrzymywała na swój koszt żadnych bezdomnych
zwierząt.

3.

jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
W 2012 roku Gmina Dzwola nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami.

Z poważaniem,
Andrzej Bielak
Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
158752215

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:12 PM
To: abramow_g@woi.lublin.pl; adamow_g_s@woi.lublin.pl; adamow@adamow.mbnet.pl;
aleksandrow_g_s@woi. lubi in.pl; a n nopol_m@ woi.lublin.pl; gmina@baranow.mbnet.pl;
batorz_g_s@woi.lublin.pl; gmina@belzec.pl; gmina@belzyce.pl; um@bialapodlaska.pl;
gmina@sim.pl; ugbialopole@data.pl; sekretariat@bilgoraj.pl; sekretariat@gminabilgoraj.pl;
biszcza@zgwrp.org.pl; wojt@borki.gminarp.pl; ug@borzechow.eurzad.eu; um@bychawa.pl;
info@chelm.pl; sekretariat@gmina.chelm.pl; sekretariat@chodeleurzad.eu;
chrzanow_g_s@woi.lubiin.pl; cycow_g_s@woi.lublin.pl; czemierniki@poczta.onet.pl;
poczta@um.deblin.pl; ugdebowa@wp.pl; urzad@dolhobyczow.pl; dorohusk@gminy.pl;
drelow@drelow.pl; dubienka_g@woi.lubiin.pl; urzadgminy@dzierzkowice.pl;
ugdzwola@mbnet.pl; sekretariat@fajslawice.home.pl; firlej_g_s@woi.lublin.pl;
umframpol@frampol.pl; info@garbow.ug.gov.pl; glusk_g@woi.lublin.pl;
godziszow_g_s@woi.lublin.pl; "goraj_ g_s"@woi.lublin.pl; gorzkow_g@woi.lublin.pl;
goscieradow@lubelskie.pl; grabowiec@poczta.internetdsl.pl; hanna-g-s@woi.lublin.pl;
hansk_g@woi.lublin.pl; ug@horodlo.pl; miasto@hrubieszow.pl; hrubiesz_g@woi.lublin.pl;
ugizbica@mbnet.pl; jablonna_g@woi.lublin.pl; ugjablon@jablon.pl; gmina@janowiec.pl;
janowi u b_m@woi. lubi in.pl; janowp_g@woi.lublin.pl; jarczow_g_s@woi.lublin.pl;
poczta@jastkow.pl; jeziorz_g@woi.lublin.pl; jozefow_m@woi.lublin.pl; jozefow@lubelskie.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Fajsławice 2013-09-26.
Urząd Gminy
Fajsławice

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
KRS 0000292939

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy Fajsławice,
przekazuje informację dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania:
Ad. l W 2012 r. realizując wymogi ustawy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
gmina współpracowała ze ŚWIDNICKIM STOWARZYSZENIEM OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI., realizacja usługi wykonywana była na podstawie jednorazowego
zlecenia.
Ad.2 Ilość zwierząt umieszczonych w schronisku w 2012 r. - dwa psy
Ad3. Poniesione koszty w 2012 r. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
- 9.295,84 zł. (płatność jednorazowa : umieszczenie w schronisku,
opiekę weterynaryjną, zakup karmy,utylizacja padłych zwierząt nie
posiadających właściciela)
A.Rozwałka

.oundcube Webmail :: Re: udostępnienie informacji publicznej
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Re: udostępnienie informacji publicznej
Marta Sowa <martasowa@ugfirlej.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
08.10.201307:32

Gmina Firlej prze4kazała bezpańskiego psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło w
miejscowości Nowodwór.
W dniu 8 października 2013 01:40 użytkownik lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl> napisał:

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazała psa w 2012 r.
A. Lechowicz. SOZ

On 04.10.2013 14:21, Marta Sowa wrote:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Urząd Gminy firlei informuje:
1.Gmina w 2012 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
2. W 2012 roku zlecono doraźnie złapanie i umieszczenie w schronisku na koszt gminy jednego bezdomnego
psa.
3. Za wykonanie zadania dokonano jednorazowej płatności w kwocie 2.460,00 zł brutto.
Marta Sowa
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Firlej
tel. 0 8 1 8 5 7 5 0 4 1
fax. 81 857 50 81

Marta Sowa
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Firlej
tel. 0 8 1 8 5 7 5 0 4 1
fax. 81 857 50 81

RG.6140.14.2013

Frampol, dn. 20.09.2013 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Jędrzejów

Nawiązując do wniosku o udzieleniu informacji publicznej z dnia 13.09.2013 r. dot. sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Miejski we Frampolu informuje:
Umieszczanie bezdomnych zwierząt następuje w Schronisku z siedzibą w Zamościu przy ul.
Braterstwa Broni 161, na podstawie stosownej umowy nr 466/2012 r. z dnia 04.07.2012 r. pomiędzy
Urzędem

Miejskim

reprezentowanym

przez

Burmistrza

Frampola

a

miastem

Zamość

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zamość.
Ponadto bezdomne zwierzęta przekazywane byty do Hotelika u „Murki"- Katarzyna Mróz
Krzemień II, 23-304 Dzwola.
Na koszt gminy w roku ubiegłym przekazano do powyższego Schroniska i Hotelika ogółem 8
szt. psów.
Koszt realizacji zadania w 2012 r. wraz z usługami weterynaryjnymi wyniósł - 6271,40 zł.
Za umieszczanie bezdomnych zwierząt w Schronisku oraz w Hoteliku koszty przekazywane
były przez tut. Urząd przelewem po wystawieniu faktury.

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna
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Informacja publiczna

Nadawca

Edyta Daniel - Urząd Gminy Garbów
<edyta.daniel@garbow.pl>

Odbiorca
Data

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.201312:19

cal.pi

W odpowiedzi na pytania dot sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Garbóe informuje:
Ad/1 Umowa z Przychodnią weterynaryjna le. wet Artur Bielawski, Jastków
Ad/2 12 psów
Ad/3 opłata jednorazowa 480 zł /szt. 5760 zł/ 2012 rok
Edyta Daniel
Urząd Gminy Garbów
Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej
Garbów 28
21-080 Garbów

81 5018032

edyta.daniel(a)qarbow.pl

URZĄD GMINY GŁUSK
ul. Głuska 140, 20-385 Lublin, tel. 081/ 75 18 760, fax 0817 75 18 650
e-mail: sekretariat@glusk.pl

ZK. 603. 4. 2013

NIP: 946 - 214 - 58 - 78
Lublin, dn. 23. 1 0.20 1 3 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.10.2013 r. w sprawie
Urząd Gminy informuje:
Ad. l Gmina Głusk zawarła umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Małgorzata
Szumiło, Nowodwór 21-100 Lubartów, Tel. 601-896-073. Gmina współpracuje także z Fundacją
Felis zajmującą się bezdomnymi kotami oraz Gabinetem Weterynaryjnym Tadeusz Nowak,
ul. Głuska 226, Lublin.
Ad. 2 W roku 2012 Gmina odłowiła na swoim terenie 44 bezdomne psy i 6 kotów.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 30 996 zł. Urząd Gminy za odłowienie,
transport i utrzymanie zwierzęcia w schronisku rozlicza się w formie ryczałtowej za szt.
Z poważaniem
podinsp. Konrad Hofa

Godziszów, dnia 17 września 2013r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2013r nt. opieki nad
zwierzętami w 2012roku, Urząd Gminy w Godziszowie niniejszym informuje:
1. Gmina nie miała zawartej stałej umowy, gdyż nie było takiej potrzeby.
Z tego samego powodu Gmina nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Nie było zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt Gminy.
3. W związku z powyższym nie było kosztów realizacji całego zadania koszt całego zadania wynosi 0,00 zł
Gmina Godziszów jest gminą typowo rolniczą i w związku z tym nie
występuje zjawisko bezdomności zwierząt.

Strona l z l

Poczta - Wirtualna Polska

wydrukowano 2.e strony pocvta.wp.pi
Od
Do;
Data:
Temat

Maria Malec <maria maiec®v'ip.pi>
< www. lubelskie t 001 ona "AvK : r/al,pl>
Środa, 18 Września 2013! 14:07
Informacja na temat :"opieka nad bezdomnymi zwierzętami! ich wyłapywani*

Odpowiadając na Państwa pismo Urząd Gminy Goiaj informuje, ze w 2012r. Gmina Goraj nie poniosła kosztów
związanych ? wyłapywaniem bezdomnych .•wier/.ąL umies«:/emem ich w schronisku oraz ich opieką.
Maria Malec
msp, ds. rolnictwa i rozwoju
gospodarczego

http://poczta.wp.pl/d665/prinlmai l,himl?iiid=3090

2013-10-23

Roundcube Webmail:: Fwd: Udzielenie informacji

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https: //poczta, cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 19&_mbox=.

Fwd: Udzielenie informacji
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
28.09.2013 12:59

i at
,

Original Message
Subject:L)dzielenie informacji
Date:Fri, 27 Sęp 2013 11:23:08 +0200
From:sstasieczek@gorzkow.eu
To:soz@obrona-zwierzat.pl

Dzień Dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dot. bezdomnych zwierząt informuję, że Gmina Gorzków
posiadała i posiada umowę ze schroniskiem w Zamościu na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt. W
roku 2012 nie przekazywano zwierząt do schroniska, bezdomne zwierzęta były adoptowane przez
mieszkańców tut. gminy w związku z tym gmina nie poniosła kosztów związanych ze schroniskiem.
Z poważaniem Sławomir Stasieczek

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 607 171 458 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS:0000292939

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=239&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Gorzków <gmina@gorzkow.eu>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
07.11.2013 13:00

cal.pi

W dniu 2013-09-14 02:12, lubelskie soz pisze:
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 607 171 458 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTESHY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Podpisana umowa z Prezydentem Miasta Zamość.

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Ilość wyłapanych zwierząt - O,
Koszty - 0.

Sekretarz Kazimierz Policha

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=187&_mbox..

'!3.-27 r i 'Joecipradów
-voi, lubelskie

Znak: RPP.6140.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Data: 2013-09-20

W odpowiedzi, na wniosek z dnia 14.09.2013 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej, Wójt Gminy Gościeradów uprzejmie informuje:
Ad.l. Gmina Gościeradów posiadała zawartą w dniu 05.01.2012 r. i obowiązującą do 31
grudnia 2012 r. umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych
Zwierząt Nowodwór,
21-100 Lubartów, reprezentowanym przez
Małgorzatę Jadwigę Szumiło - właściciel schroniska,
prowadzącą indywidualna działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100
Lubartów, które to schronisko jednocześnie wyłapuje bezdomne zwierzęta z terenu
gminy. Wynagrodzenie wynosi 1230,00 zł brutto za każde odłowione zwierze.
Tel. 601896073.
Ad. 2. W 2012 r. zostało odłowionych 15 bezdomnych psów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania wyniósł 18 450,00 zł i była to jednorazowa oplata
za umieszczenie zwierząt w schronisku, ponadto uiszczono opłatę za rezerwacje
miejsca w schronisku w wysokości 1476,00 zł.. Razem w 2012 r, wydatkowano
*
kwotę 19 926,00 zł.
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów
zostały zabezpieczone w budżecie na 2013 rok w wysokości 25 000 zł.

Otrzymają:
1. adresat
2, a/a

Roundcube Webmail:: UG Grabów iec

Temat

UG Grabowiec

Nadawca

<kodeniec@grabowiec.pl>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=inail&_action=print&_uid=83&_mbox=

19.09.2013 11:29

W odpowiedzi na wniosek, z dnia 14 września 2013 r., o udzielenie
informacji publicznej przesyłam poniżej odpowiedzi na przesłane pytania.
1. Odławianiem oraz transportem zwierząt zajmował się pracownik Schroniska dla
bezdomnych psów w Zamościu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Miastem
Zamość.
2. W okresie od l kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku zostało odłowionych pięć
psów na terenie Gminy Grabowiec (maj - 1; czerwiec - 1; październik - 2; grudzień - 1)
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 11.528,10 zł. Koszt ten obejmuje
odłowienie, transport, sterylizację/kastrację oraz jednorazową opłatę za umieszczenie
każdego psa w schronisku.
Rafał Kodeniec

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=12&_mbox=..

Temat
Nadawca

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Hanna <gmina@gminahanna.pl>

Odbiorca

'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.201311:18

W odpowiedzi na wniosek Gmina Hanna informuje:
1. W roku 2012 Gmina Hanna zwróciła się z prośbą do trzech schronisk o wyłapywanie i
umieszczanie bezpańskich psów. Wszystkie schroniska złożyły informację, ze nie mają
możliwości zawarcia umowy z nowymi gminami. W związku z powyższym gmina nie
miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki . Gmina udzielała doraźnych zleceń dla schroniska w Nowodworze, 21-100
Lubartów,
2. W roku 2012 gmina wyłapała i zagospodarowała 4 bezpańskie psy, 3 znalazło nowych
opiekunów, zaś l oddano do schroniska.
3. Koszt realizacji zadania z tytułu opieki wyniósł w roku 2012 wyniósł 2460 złotych, za
umieszczenie w schronisku opłata jednorazowa.
Informację przygotował Wiesław Litwin
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:12 AM
To: gmina@sosnowka.pl; ug@ulanmajorat.pl; wilkow@wilkow.eurzad.eu;
sekretariat@rudahuta.pl; jozefow@ejozefow.pl; sekretariat@gminajozefow.pl;
poczta@goscieradow.pl; gmina@bialapodl.pl; adamow@adamow.eu; abramow_ug@poczta.fm;
poczta@adamow.gmina.pl; sekretariat@ealeksandrow.pl; sekretariat@annopol.eurzad.eu;
gmina@gminabaranow.pl; Sekretariat@Batorz.Gmina.pl; borki@borkiradzynskie.pl;
sekretariat. chodel@eu rząd. eu; gmina@chrzanow.eurzad.eu; Gmina_Cycow@ugcycow.pl;
gmina@dubienka.eurzad.eu; sekretariat@firlej.pl; ug@garbow.pl; sekretariat@glusk.pl;
sekretariat@godziszow.pl; poczta@goraj.eurzad.eu; gmina@gorzkow.eu;
gmina@gminahanna.pl; gmina@hansk.pl; sekretariat@hrubieszow-gmina.pl;
jablonna@jablonna.eurzad.eu; sekretariat@janowlubelski.pl; ug@janowpodlaski.pl; ug@gminajarczow.pl; gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 1 4.09.20 1 3 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

URZĄD GMINY HAŃSK
22 -235 Hańsk Pierwszy, ul. Osiedlowa 4
tel. 82 571 40 28, fax. 82 571 44 61
www.hansk.pl e-mail: gmina@hansk.pl

Hańsk 18.09.2013 r.
R.6140.6.2013

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

UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
1. Gmina Hańsk w 2012 roku nie zawierała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Natomiast udzieliła jedno doraźne zlecenie na
odłów bezdomnego psa.
2. W roku 2012 na terenie gminy został odłowiony 1 bezdomny pies przez
firmę
BLA-MIR Blacha Mirosław, 22-100 CHEŁM, ul. Litewska 1A.
3. Koszt realizacji całego zadania: 2480,- złotych. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Horodło 20.09.2013r.

RGO.0300.42.2013
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przekazuje
informacje:

Ad. l
Gmina Horodło posiada umowę z Gabinetem Weterynaryjnym na wykonywanie zadań
zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt
(Dz.U. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.)

Ad. 2
W ubiegłym roku na terenie gminy Horodło wyłapano 2 psy i przewieziono je do schroniska,
koszt to 2.400,00zł.
Gmina Horodło jest gminą wiejską i jeśli zaistnieje problem z bezdomnym psem radzimy
sobie tj. chętnie mieszkańcy adoptująpsy majądo tego warunki ponieważ posiadają
gospodarstwa i obejścia jak równie dobre serca.

Ad. 3
Całkowity koszt zadań w ubiegłym roku to 10.000,00 zł. w tym:
- jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku
- koszt sterylizacji
-koszt kastracji
- dożywianie bezdomnych kotów
- zakup karmy dla psów (u tzw: tymczasowych opiekunów)
Otrzymują:
l .Adresat

2.A/a

Sporządziła: M.Błaziak

H(«4-STc

Burmistrz Miasta
Hrubieszowa
22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA" 1
tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04

e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

Hrubieszów, 13.09.2013 r.
GMK.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.09.2013 r.
odpowiadani na poniższe pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
ODP.
Gabinet Weterynaryjny- Andrzej Perehubka Hrubieszów przy ul. Ceglanej 56,
Schronisko dla Bezdomnych Psów ul. Braterstwa Broni 161, 22 - 400 Zamość.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
ODP. 44szt.-psy
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
ODP. 46.982,26 zł. opłaty jednorazowe

Z upoważnienia Burmistrza
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
(-) Anna Lecka

Hrubieszów, dn. 26.09.2013 r.
RIPG. 1431.37.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14
września 2013 r. informuję, że:
Ad.l) Piotr Łachno, Zamość.
Ad.2) 5 psów.
Ad.3) Koszt realizacji całego zadania: 12.000,00 zł.
Forma płatności: opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.
Sekretarz Gminy Hrubieszów
/-/ Tomasz Zając

dnia 13.11.2Ó13r

IRO.6140.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z
12
2013r w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
informuję, że;
- w 20l2r Gmina
posiadała umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami, Schronisko w
- w 2012r odłowiono i przekazano do w/w schroniska 9 psów
- płatność za odłowienie i umieszczenie psa bezpańskiego w schronisku
wynosiła 1300,00 zł /brutto/
- koszt realizacji całego zadania w 2012r wyniósł 12.000,00 złotych
/brutto/.

Roundcube Webmail:: Odp. na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=204&_mbox..

Odp. na wniosek
Sekretarz Gminy Jabłoń <sekretarz@jablon.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.10.201308:34

Witam
Urząd Gminy Jabłoń odpowiada na wniosek o udostępnienie danych:

1. Gmina Jabłoń miała w 2012 r. podpisane porozumienie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.

2. Ilość zwierząt (psy/koty) wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - 32.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. - 6 500 zł, forma płatności za opiekę -jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

Pozdrawiam
Piotr Denejko
sekretarz Gminy Jabłoń
sekretarz@jablon.pl
(83)3560006 w. 31

Roundcube Webmail:: Opieka nad zwierzętami-Janówiec

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=92&_mbox=..

Opieka nad zwierzętami-Janowiec
Urząd Gminy Janowiec - środowisko
<srodowisko@janowiec.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 08:08

Witam serdecznie
W odpowiedzi na Państwa pismo dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
uprzejmie informuję:

Ad. 1
Gmina Janowiec w 2012 r. miała podpisaną umowę z Jackiem Krasuckim - lekarzem

weterynarii z siedzibą s Maja8/ii, 24-100 Puławy, który prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Umowa dotyczyła usług weterynaryjnych,
obejmujących swym zakresem: opiekę nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, które:
- odniosły obrażenia na wskutek udziału w wypadkach samochodowych lub innych,
- u których zaobserwowano podejrzenie wystąpienia choroby,
- szczególnie agresywnych.

Ad. 2
Łącznie w 2012 r. wyłapano 3 bezdomne psy.
Ad. 3
Łączna kwota całego zadania wyniosła 2 400 zł. Forma płatności - jednorazowa za udzielenie opieki
weterynaryjnej, sterylizację i umieszczenie psa w schronisku.
Pozdrawiam
Inspektor Ewelina Ambryszewska
Urząd Gminy Janowiec
tel. 81 881 58 13

no 11 nn-i

Janów Lubelski 18.09.2013 r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2013 roku (data wpływu 16.09.2013 r.) o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego w ustawą o ochronie zwierząt, w Gminie Janów Lubelski odpowiadam:
Ad.l. W 2012 Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Doraźnym
interwencyjnym wyłapywaniem bezpańskich zwierząt zajmowała się firma EKO-PARK z Janowa Lubelskiego.
Wyłapywanie to było realizowane wyłącznie na zgłoszenie z Komendy Powiatowej Policji w Janowie
Lubelskim w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas wyłapywania zawsze obecny był lekarz
weterynarii z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
Ad.2 W 2012 roku odłowiono łącznie 4 psy po zgłoszeniach z KPP Janów Lubelski.
Ad.3 Na realizację zadania w 2012 roku gmina zabezpieczyła kwotę 40 000 zł. (nie poniesiono kosztów
umieszczenia zwierząt bezpańskich w schronisku ponieważ po rozesłaniu do schronisk zapytań o umieszczeniu
zwierząt bezpańskich żadne nie było zainteresowane współpracą).

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Suchora - Straż Miejska w Janowie Lubelskim
Tomasz Jaworski - podinsp. do spraw gospodarki komunalnej i odpadami w Urzędzie Miejskim w Janowie
Lubelskim

SM.1431.2.2013KS1

Janów Lubelski dn. 24.09.2013 r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na pytanie z dnia 21.09 2013 wyjaśniam:
Psy zostały wyłapane po zgłoszeniach z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Trzy
zostały potrącone przez samochody i pozostawione na ulicy, czwarty natomiast złapał się we wnyki
zastawione przez kłusowników w lesie. Przy wszystkich zdarzeniach był obecny lekarz weterynarii,
z którym Gmina ma podpisaną umowę. We wszystkich przypadkach lekarz stwierdził, że psy ze
względów humanitarnych muszą zostać uśpione. Następnie psy zostały przekazane do firmy Bacutil
celem utylizacji.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Suchora - Straż Miejska w Janowie Lubelskim

Janów Podlaski dnia 18.09.2013
GKM.6140.12.2013
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Zgodnie z wnioskiem z dnia 14.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję:
ad 1. w 2012 r. Gmina Janów Podlaski nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
ad 2. W 2012 r. Gmina Janów Podlaski nie poniosła żadnych kosztów związanych z
wyłapywaniem lub utrzymywaniem bezdomnych zwierząt,
ad 3. Gmina Janów Podlaski w 2012 r. podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" z siedzibą w Białej Podlaskiej. W ramach zawartej umowy zakupiła kojec
o wartości 5228,30zł oraz żywo łapkę na zwierzęta o wartości 458,00zł.

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=34&_mbox=.,

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Jarczów <ug@gmina-jarczow.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 12:02

L-Cłtl

Odpowiedzi na poniższy wniosek:
Ad. l
Gmina Jarczów nie miała umowy i nie udzielała doraźnych zleceń

Ad2.
Psy i koty w 2012 roku nie były wyłapywane
Ad. 3.
kosztów nie było
W dniu 2013-09-14 02:12, lubelskie soz pisze:
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacii publicznej

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

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)

l

79

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jastków informujemy:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2012 r. zajmował się Gabinet Weterynaryjny Zbigniew Górecki Ciecierzyn 80 A, 21-025 Niemce.
2. W 2012 r. zostało odłowionych z terenu gminy Jastków 47 psów.
3. Koszt jaki gmina poniosła w 2012 r. na przedmiotowe cele to 18 417 zł. Forma płatności na
podstawie wystawianych faktur.

Marek Kleniewski - marek.kleniewski@jastkow.pl

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=232&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Gmina Jeziorzany <gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201320:25

Uprzejmie informuję
Ad l gmina w 2012 r nie posiadała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Ad 2 brak danych
Ad3 bark danych
Jarosław Radomski
Wójt Gminy Jeziorzany
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
^fc Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Jędrzejów, 23.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w
poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 13/14/16.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do
informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Fri, 13 Sęp 2013 22:14:27 +0200
From:lubelskie soz <lubeIskie@obrona-zwierzat.pl>
To:

Józefów, dnia 29 października 2013 r.

W odpowiedzi na pytania zawarte w emailu z dn. 29.10.2013r. informuje, że:
1. Gmina Józefów udziela doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt podmiotowi
o nazwie: Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna
ul. Plac Wyzwolenia 2/12, 23-460 Józefów

2. W roku 2012 wyłapano na koszt gminy 24 szt. zwierząt,
W Tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt przebywa 20 szt. zwierząt.

3. Koszt odłowienia i umieszczenia w Tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych
zwierząt wynosił w roku 2012:150 zł
Opieka weterynaryjna: 3 490,56 zł w tym usługi weterynaryjne takie jak: szczepienia p/w,
sterylizacje, leczenie, odpchlanie, itp.
Całkowity koszt realizacji zadania tj. odłowienie, umieszczenie i utrzymanie w Tymczasowym
punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjnym w roku 2012
wyniosła: 18 119,32 zł

Sporządził:
Agnieszka Czarnecka

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...
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w

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

Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Władysław Guściora <wgusciora@gminajozefow.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 10:04

dniu 2013-09-16 09:12, Sekretariat UGJJózefów nad Wisłąjpisze:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 14 Sęp 2013 02:12:19 +0200
Nadawca:lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:<gmina@sosnowka.pl>, <ug@ulanmajorat.pl>, <wilkow@wilkow.eurzad.eu>,
<sekretariat@rudahuta.pl>, <jozefow@eiozefow.pl>, <sekretahat@qmina1ozefow.pl>,
<poczta@goscieradow.pl>. <gmina@bialapodl.pl>, <adamow@adamow.eu>.
obramow ug@poczta.fm>, <poczta@adamow.qmina.pl>. <sekretariat@ealeksandrow.pl>,
<sekretariat@annopol.eurzad.eu>, <gmina@qminabaranow.pl>,
<Sekretariat@Batorz.Gmina.pl>. <borki@borkiradzynskie,pl>.
<sekretariat.chodel@eurzad.eu>, <gmina@chrzanow.eurzad.eu>,
<Gmina Cvcow@ugcvcow.pl>, <gmina@dubienka.eurzad.eu>. <sekretariat@firle1.pl>,
<ug@aarbow.pl>, <sekretariat@glusk.pl>, <sekretariat@godziszow.Dl>.
<poczta@goraj.eurzad.eu>, <qmina@gorzkow.eu>, <gmina@gminahanna.pl>,
<qmina@hansk.pl>, <sekretariat@hrubieszow-qmina.pl>, <1ablonna@jablonna.eurzad.eu>,
<sekretariat@janowlubelski.pl>, <ug@janowpodlaski.pl>, <ug@gmina-jarczow.pl>,
< gmina. ieziorzanv@ieziorzanv.eu>

Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? Gmina w 2012 rmiała podpisaną umowę na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zierzętom ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami ,schroniskow Krzesimowie.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?Przekazano do w/w schroniska 7 sz.psów.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?Gmina wydała na wyłapywanie i pobyt w schronisku 9400,0zł oraz 222,40zł na ulotki rozprowadzone
w śród mieszkańców gminy na temat styrylizacji i kastracji psów i kotów

Podstawa prawna naszej prośby:

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l&_mbox=O.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Kamień <ugkamien@gmail.com>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 10:27

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 14.09.2013 r. informuję:
1. Gmina Kamień w 2012 roku nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Odławianiem
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy zajmują się pracownicy Gminy po zgłoszeniu otrzymanym od
mieszkańców. Zwierzęta przekazywane są pod tymczasową opiekę gminy obejmującą opiekę lekarskoweterynaryjną, schronienie i wyżywienie. Ponadto Gmina Kamień zawarła z Miastem Chełm porozumienie o
przekazywaniu bezdomnych psów, którym nie udało się znaleźć nowych właścicieli, do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Chełmie.
2. W roku 2012 z terenu Gminy odłowiono 8 psów, nie odłowiono żadnych kotów. Wszystkie odłowione psy
na skutek prowadzonych przez Gminę akcji promocyjnych znalazły nowych właścicieli.
3. W roku 2012 Gmina nie poniosła kosztu przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska, wobec czego
ponosiła jedynie koszty tymczasowego utrzymania zwierząt, pożywienia oraz doraźnej opieki
weterynaryjnej.
Grzegorz Mysiak
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. 825671455
fax 825671571

oundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/7_task=mail(£_action=prinux_iuu-^7ix,_ii1i

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
GMINA KAMIONKA <sekretariat@ugkamionka.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 11:03

• dotinf z 14.09.2013.odt (16 KB)

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pismo z dnia 14.09.2013r,
Urząd Gminy w Kamionce
Grażyna Mika
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:49 AM
To: bip@um.lukow.pl; ug@lomazy.pl; sekretariat@laszczow.pl; sekretariat@gminakrasnik.pl;
ugkamien@gmail.com; sekretariat@ugkamionka.pl; sekretariat@poczta.karczmiska.pl;
gmina@kakolewnica.lublin.pl; gmina@kloczew.pl; ug@koden.pl;
sekretariat@konopnica.eurzad.eu; ugkrynice@krynice.com.pl; info@ksiezpol.pl; ug@gminalubartow.pl; uglabunie@labunie.com.pl; urzad@lopiennikgorny.pl; gmina@markuszow.pl;
gmina@miaczyn.eurzad.eu; urzad@miedzyrzecgmina.pl; sekretariat©nowodwor.eurząd.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?

Podstawa prawna naszej prośby:

2013-09-2023:32

1. W 2012r Gmina Kamionka miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100
Lubartów reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło.
2. W 2012 r. w ramach zawartej umowy na terenie gminy wyłapano 14 szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 18.896,00zł z podatkiem VAT w tym:
opłata rezerwacyjna 1476,00zł
opieka wet. -/obserwacja/ 200,00zł
zryczałtowane wynagrodzenie za odłowienie 14 szt psów 17.220,00zł.

RL.6140.8.2013

Karczmiska, dnia 18.09.2013r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrony
Zwierząt

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Karczmiskach informuje:
l .W 2012r. Gmina Karczmiska posiadała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Małgorzata Szumiało w Nowodworze 21-100 Lubartów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012r. na koszt Gminy Karczmiska wyłapano 14 psów.
3.Koszt realizacji całego zadania wyniósł 18696,00zł.
Z poważaniem
Edward Rudnicki
Sekretarz Gminy

Kazimierz Dolny, dnia 17,09.2013 r.

RGN. 6140.13.2013

Pani Ay»ir"i?,ka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierzą!
Jędrzejów woj, świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 września 2013 r, informują, że gmina Kazimierz Dolny:
1) w 2012 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z doktorem weterynarii
Jackiem Krasuckim —ul, 3 Maja 8 / 1 1 , 24 -100 Puławy, który prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie usług weterynaryjnych,
2) 11 sztuk (9 psów, 2 koty)
3) w 2012 roku gmina poniosła koszty na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich zwierząt
w wysokości I l 482,00 zł. (forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku).
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Roundcube Webmail :: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publ...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=229&_mbox..

Temat
Nadawca

Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Marzena Śliwa <marzena.sliwa@umkd.pl>

Odbiorca
Data

lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201308:37

f

1 %-p*mi* i.f-»i

W odpowiedzi na pytanie :
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne zwierzęta w 2012 r.
informuję, że w celu zapewnienia opieki nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w roku 2012 Gmina
Kazimierz Dolny podpisała umowę z doktorem weterynarii - Jackiem Krasuckim prowadzącym Schronisko dla
bezdomych zwierząt w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2.
Pozdrawiam.
M. Śliwa
Original Message
From: lubelskie soz
To: Marzena Śliwa
Sent: Thursday, October 24, 2013 11:30 PM
Subject: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne zwierzęta w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 24.10.2013 08:27, Marzena Śliwa wrote:
Witam,
Przepraszam, odpowiedź przestałam omyłkowo na adres um@umkd.pl.
Pozdrawiam,
Marzena Śliwa.

Original Message
From: Marzena Śliwa
To: Sekretaria UMKD
Sent: Thursday, September 19, 2013 10:31 AM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Original Message
From: Sekretaria UMKD
To: marzena.sliwa@umkd.pl
Sent: Monday, September 16, 2013 9:12 AM
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:13 PM
To: kamień g s@woi.lublin.pl; kamionka g@woi.lublin.pl; karczmis g@woi.lublin.pl;
um@umkd.pl; kakolew g s@woi.lublin.pl; kloczew g@woi.lublin.pl; kock@kock.pl;

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<gmina@kakolewnica.lublin.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Cdl.pi

17.09.201311:11

Or.IV.1431.37.2013
Kąkolewnica, 17.09.2013
Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.09.2013r.

Ad. l Do 20 marca 2012 roku obowiązywała umowa nr 9/2011 z 15 marca 2011 roku z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt , ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków a następnie zlecaliśmy wykonanie odbioru w trudnych
przypadkach.
Ad. 2 Wyłapano 7 dużych 6 małych psów oraz wykonano l sterylizację suczki którą oddaliśmy do adopcji.
Ad. 3 Płatność oparta była na ilości odebranych zwierząt i wyniosła 4900,00 zł i sterylizacja 240,00 zł.
From: lubelskie soz
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:48 AM
To: bip@um.lukow.pl ; ug@lomazy.pl ; sekretariat@laszczow.pl ; sekretariat@Qminakrasnik.pl ; ugkamien@amail.com ;
sekretariat@ugkamionka.pl ; sekretariat@poczta.karczmiska.pl ; gmina@kakolewnica.lublin.pl ; gmina@kloczew.pl ;
ug@koden.pl ; sekretariat@konopnica.eurzad.eu ; ugkrynice@krvnice.com.pl ; info@ksiezpol.pl ; ug@gmina-lubartow.pl ;
uglabunie@labunie.com.pl ; urzad@lopiennikgornv.pl ; gmina@markuszow.pl ; gmina@miaczyn.eurzad.eu ;
urzad@miedzyrzecgmina.pl ; sekretariat@nowodwór.eurzad.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl

Iz2

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=185&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Franciszek Filipek UG Kłoczew <f.filipek@kloczew.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
15.10.2013 10:54
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From: lubelskie soz
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:48 AM
To: bip@um.lukow.pl ; uq@lomazv.pl ; sekretariat@laszczow.pl ; sekretariat@gminakrasnik.pl ;
ugkamien@gmail.com ; sekretariat@ugkamionka.pl ; sekretariat@poczta.karczmiska.pl ;
gmina@kakolewnica.lublin.pl ; qmina@kloczew.pl ; ug@koden.pl ; sekretariat@konopnica.eurzad.eu ;
ugkrynice@krynice.com.pl ; info@ksiezpol.pl ; ug@qmina-lubartow.pl ; uglabunie@labunie.com.pl ;
urzad@lopiennikgorny.pl ; gmina@markuszow.pl ; gmina@miaczyn.eurzad.eu ; urzad@miedzyrzecgmina.pl
; sekretariat@nowodwor.eurzad.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Schronisko dla Zwierząt w Kolnie , ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Nie było.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Koszt realizacji całego zadania - 4449,38 zł
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną
opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie

^.oundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Kodniu <ug@koden.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 11:43

Urząd Gminy Kodeń udziela odpowiedzi na poniższy wniosek

From: lubelskie soz
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:48 AM
To: bip@um.lukow.pl ; ug@lomazv.pl ; sekretariat@laszczow.pl ; sekretariat@qminakrasnik.pl ;
ugkamien@gmail.com ; sekretariat@ugkamionka.pl ; sekretariat@poczta.karczmi5ka.pl ;
gmina@kakolewnica.lublin.pl ; gmina@kloczew.pl ; ug@koden.pl ; sekretariat@konopnica.eurzad.eu ;
uqkrynice@krynice.com.pl ; info@ksiezpol.pl ; ug@qmina-lubartow.pl ; uqlabunie@labunie.com.pl ;
urzad@lopiennikgorny.pl ; gmina@markuszow.pl ; gmina@miaczyn.eurzad.eu ; urzad@miedzyrzecgmina.pl
; sekretariat@nowodwor.eurzad.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
- Zlecenia dla Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Łukowie
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
- Liczba bezpańskich zwierząt wyłapanych zwierząt w 2012 r. to 6 szt. psów
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
- Koszt w 2012 r. to kwota 1100 zł płatna w formie po wystawieniu faktury
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną
opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

tundcube Webmail:: Odpowiedź

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://pocztaxal.pl/7_tasK=Tmu<x_auuuir-yimux-_ul^

Odpowiedź
Krzysztof Kalinowski
<krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 12:33

Witam,
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
- Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
-10 psów + 9 szczeniąt

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
- 6 000,00 zł brutto (ryczałt 4 000,00 zł + 2 000,00 bieżąca ewidencja)
Pozdrawiam,
Krzysztof Kalinowski
Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej

2013-09-23 14:2i

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=14&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Komarów-Osada <poczta@komarow.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:40

Komarów-Osada, 2013.09.16
RGO.6140.7.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na otrzymany w dniu 13.09.2013 r. wniosek o udzielenie informacji publicznej na
podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn.
zm.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt, udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:
1.

czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku Gmina Komarów-Osada posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z Panem Piotrem Łachno prowadzącym działalność gospodarczą Usługi SanitarnoPorządkowe, Chyża 25, 22-400 Zamość

2.

jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
W 2012 roku w sumie odłowiono 10 psów z czego 4 szt. były to psy ranne z kolizji drogowych, które
zostały uśpione oraz 6 szt. suki, które po sterylizacji zostały przekazane do adopcji osobom prywatnym.
W 2012 roku nie przekazywano do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komarów-Osada.
3.

jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
W 2012 roku na ochronę zwierząt zostały wydatkowane ogółem środki w kwocie 9115,60 zł, były to
zarówno płatności jednorazowe za usługi, jak również ryczałtowo za 24-godzinną gotowość do
świadczenia usług weterynaryjnych oraz w zakresie odławiana zwierząt. Znaczny udział w ww. kwocie
miały koszty związane z usługami sanitarnymi dotyczącymi zwierząt uczestniczących w kolizjach
drogowych (martwe jak również ranne zarówno psy jak i zwierzęta łowne).

Agnieszka Wszoła
Urząd Gminy Komarów-Osada
From: lubelskie soz
Sent: Friday, September 13, 2013 10:13 PM
To: kamień g s@woi.lublin.pl ; kamionka q@woi.lublin.pl ; karczmis q@woi.lublin.pl ; um@umkd.pl ;
kakolew g s@woi.lublin.pl ; kloczew g@woi.lublin.pl ; kock@kock.pl ; koden g@woi.lublin.pl ;
komarowka@net-bip.pl ; poczta@komarow.pl ; konopnica g s@woi.lublin.pl ; konstantvnow@lubelskie.pl ;
uqkonskowola@po5t.pl ; um@krasnobrod.pl ; miasto@krasnystaw.pl ; woit@krasnystaw.ug.gov.pl ;
krasniczyn@op.pl ; kancelaria@krasnik.um.gov.pl ; krasnik q@interia.pl ; krynice g s@woi.lublin.pl ;
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl ; bipkrzywda@wp.pl ; ksiezpol q@woi.lublin.pl ; kurow@lubelskie.pl ;
uq@lesnapodlaska.pl ; lesniowice@zqwrp.org.pl ; poczta@um.lubartow.pl ; lubartow g@woi.lublin.pl ;
prezydent@um.lublin.pl ; qmina@lubycza.pl ; ludwin@lubelskie.pl ; labunie g s@woi.lublin.pl ;
laszczow@laszczow.eurzad.eu ; sekretariat@gminalaziska.pl ; info@um.leczna.pl ; gmina@lomazy-gmina.pl
; lopiennik q@woi.lublin.pl ; sekretariat@lukowa.mbnet.pl ; info@um.lukow.pl ;
sekretariat@lukow.ug.gov.pl ; markusz g s@woi.lublin.pl ; melqiew@melgiew.pl ; miaczyn q@woi.lublin.pl
; michow@bip.lublin.pl ; miasto@miedzyrzec.pl ; międzyrzec q@woi.lublin.pl ; gmina@milanow.iap.pl ;
sekretariat@milejow.pl ; qmina@mircze.pl ; modliborzyce@gminv.pl ; um@naleczow.pl ;
qmina.niedrzwica@mbnet.pl ; poczta@niedzwiada.pl ; ugnieli5z@mbnet.pl ; info@niemce.pl ;
nowod g@woi.lublin.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Konopnica 2013-09-16
OŚR.6140.10.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14.09,2013 r. (data otrzymania 16.09.2013 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", informuję:
1. W roku 2012 Gmina Konopnica miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór, 21-100 Lubartów.
2. W 2012 r, odłowiono 19 szt psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku wyniósł 29 766 zł. Zgodnie z umową
zryczałtowane wynagrodzenie obejmuje odłowienie bezdomnego zwierzęcia,
umieszczenie w schronisku i zapewnienie godziwych warunków bytu,
ochrony, wyżywienia, obsługi i opieki weterynaryjnej.

Z r, s t -n t*
~J*5;^;Kr
Kanach

Odpowiedź na zapytanie publiczne : Ochrona Zwierząt Z dnia 13 września 2013 r.
Ad 1. W 2012 roku Gmina Konstantynów, na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie nad nimi
opieki, miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z siedzibą
w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4.
Ad 2. W 2012 roku nie było bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstantynów. Koszt
utrzymania kojca i bud 5000 zł.
Ad 3. W 2012 roku całkowity koszt zadania wyniósł 5000,00 zł. Nie było płatności za
opiekę.

INSPEKTOR
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Końskowola 2013.09.19

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej dotyczącej art.l la znowelizowanej ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt - udzielam następującej informacji:
W 2012r Rada Gminy Końskowola wypełniając obowiązek, o którym mowa w art.l l ust. l
określiła w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Program ten pozytywnie zaopiniowały organizacje społeczne tj.
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
- Fundacja VIVA Punkt Puławy
oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii i Koła Łowieckie z terenu gm. Końskowola.
( tekst uchwały znajduje się na stronie www.konskowola.bip.c-zet.com zakładka uchwały z
XIX Sesji RG 28 marca 2012r.)
Gmina Końskowola początkowo miała podpisaną umowę z Schroniskiem dla zwierząt w
Puławach ul. Dęblińska 2, lecz w okresie późniejszym umowa została rozwiązana. Pomimo
usilnych działań podejmowanych od ponad roku mamy trudności z podpisaniem umowy z
podmiotem prowadzącym schronisko na terenie powiatu Puławskiego a także dalszego terenu
W związku z tym na rok 2013 Rada Gminy nie uchwaliła Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z powodu braku schroniska, które chciałoby zawrzeć umowę.
Na dzień dzisiejszy istnieje jedynie możliwość skorzystania z doraźnej pomocy w
umieszczeniu zwierzęcia w schronisku w sytuacji gdy będą wolne miejsca ale bez gwarancji
przyjęcia zgłaszanych zwierząt i bez umowy na stałą współpracę oraz skorzystania z doraźnej
całodobowej pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Przychodni dla zwierząt ANIMAL- Wet
Jednocześni są prowadzone dalsze działania mające na celu pozyskanie do stałej współpracy
schroniska dla zwierząt.
W 2012r. wyłapywaniem zwierząt doraźnie zajmowało się schronisko Puławy i tam
z
naszego terenu umieszczono 4 psy.
Gmina poniosła z tego tytułu koszty w wys. 3.200 zł, była to płatność jednorazowa za
umieszczenie w schronisku tych zwierząt

Z poważaniem
Krystyna Woj as

Informacja
z realizacji Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn za 2012 r.

Gminy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Kraśniczyn na 2012 r. zostat zatwierdzony uchwałą NrXX/74/2012 Rady Gminy Kraśniczyn
z dnia 30 marca 2012 r. po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie
oraz Zarządów Kół Łowieckich: „Rogacz" w Bończy, „Szarak" w Krasnymstawie i „Budowlani" w
Lublinie.
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, które utraciły właściciela Gmina zwróciła się z
do schronisk dla zwierząt w Chełmie, Zamościu, Lublinie i Nowodworze z wnioskiem wypracowania
form współpracy w przedmiotowej sprawie.
Schroniska w Chełmie, Lublinie i Zamościu odmówiły chęci współpracy tłumacząc to brakiem wolnych
miejsc w schroniskach oraz tym, ze przepisy prawa miejscowego zabraniają im odławiania
bezdomnych zwierząt na terenie innych gmin.
Chęć współpracy z Gminą Kraśniczyn w powyższej sprawie wyraziło Schronisko dla Zwierząt w
Nowodworze, 21-100 Lubartów ale tylko w formie interwencyjnej co zostało potwierdzone spisaniem
porozumienia. W ramach powyższego porozumienia zostały odłowione cztery psy na co gmina
wydatkowała kwotę w wys. 9840 zł. Psy zostały odłowione w następujących miejscowościach:
Chełmiec szt. l, Łukaszówka szt. l plus 7 szt. szczeniąt, Surhów szt. i 4 szt. szczeniąt.
W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt podpisana została umowa o współpracy w tym
zakresie z Gabinetem Weterynaryjnym Grzegorz Gutowski, ul. Kościuszki 14 A, 22-310 Kraśniczyn.
W ramach tej współpracy prowadzona była opieka weterynaryjna w następujących przypadkach tj.:
odrobaczanie, odpchlanie i sterylizacja suki w miejscowości Bończa, pies został adaptowany,
odrobaczanie i odpchlenie psa w Żułowie pies został adaptowany, udzielenie pomocy weterynaryjnej
bezdomnym psom zgłoszonych przez mieszkańców Anielpola szt. 2, psy zostały adaptowane.
Ponadto w miejscowości Łukaszówka został odłowiony bóbr prawdopodobnie pogryziony przez psy,
który przebywał pod opieką weterynaryjną a po odzyskaniu pełnej kondycji wypuszczony do
naturalnego środowiska.
Na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom została wydatkowana kwota w wys.
1022,00 zł.
Ponadto na dokarmianie bezdomnych zwierząt wydatkowana została kwota w wys. 47,12 zł.
Bezdomne psy dokarmiane były w miejscowościach: Anietpol, Surhów i Zastawie .
Karma przekazywana była osobom sprawującymi opiekę nad tymi zwierzętami.
W celu wywożenia i utylizacji padłych zwierząt nie posiadających właściciela zawarta została
umowa o współpracy z P.P.P. „BACUTIL" Szpetko, Szpetko Spółka Jawna , 24-100 Puławy ul.
Dęblińska 18, Oddział w Zastawiu, 24-170 Kurów.
W sumie na realizację gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowana
została kwota w wys. 10 909,12 zł.
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loundcube Webmail:: Re: informacja w/s zwierząt

Temat

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

Re: informacja w/s zwierząt

Nadawca

bkus <b.kus@um.krasnik.pl>

Odbiorca
Data

"lubelskie soz" <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201309:22

Miasto Kraśnik miało podpisaną umowę z Schroniskiem dla bezdomnych z w i e r z ą t
w Nowodworze.

Dnia 2013-09-26 21:55 l u b e l s k i e soz n a p i s a ł ( a ) :

I n f o r m u j ę , iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi
w pkt

1.

Proszę o w s k a z a n i e podmiotu, któremu zlecono odłów bezdomnych
z w i e r z ą t o r a z s c h r o n i s k a , któremu Gmina p r z e k a z y w a ł a psy w 2012

r.

A.

Lechowicz, SOZ
On 26.09.2013 08:35, bkus wrote:

odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. „opieki
nad

podpisaną umowę na odiów i opiekę bezdomnych
\ zwierząt na terenie
Miasta Kraśnik.
2) W 2012 r. odłowiono 40 sztuk bezdomnych psów z
terenu Miasta Kraśnik.
i

3) Całkowity koszt za odłów psów i przyjęcie

ich do schroniska wyniósł 46
j 740 zł. Za każde odłowione zwierzę
Miasto płaciło zryczałtowaną kwotę w
wysokości 1230,00 zł brutto.

Pozdrawiam,
Beata Kuś

Roundcube Webmail:: Fwd: odpowiedzi na wniosek o udzielenie in...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=42&_mbox-...

Fwd: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z
Gminy Kraśnik
p.kozakowski@gminakrasnik.pl
<p.kozakowski@gminakrasnik.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 13:51

........ Oryginalna wiadomość ........
Od: "p.kozakowski@gminakrasnik.pl" <p.kozakowski@gminakrasnik.pl>
Do : lubelskie@obrona-zwierząt. pl
Data: 17 wrzesień 2013 o 13:49
Temat: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z Gminy Kraśnik
W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia in formacji publicznej, informuję że:

Ad. l
Gmina w 2012 roku nie posiadała/nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
umieszczanie ich w schronisku (żadne schronisko nie chce podpisać umowy stałej ze względu na
ograniczenia, co do ilości gmin jakie mogą obsługiwać oraz z uwagi na ich przepełnienie). W 2012 roku był
zlecony interwencyjny odłów psa i oddanie go do Schroniska z zapewnieniem mu opieki, ,, Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze".
Ad. 2
W 2012 roku wykonano odłów jednego psa bezdomnego z oddaniem go do Schroniska.
Ad. 3
Koszt realizacji w/w zadania w 2012 roku, polegającego na jednorazowej opłacie za umieszczenie w
Schronisku psa bezdomnego wynosił 2460 zł.

Urząd Gminy Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik

Krynice,2013-09-24

Agnieszka

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy Krynice informuje :
Ad, l w 2012r, Gmina miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie jej opieki z Urzędem Miasta
Zamość,
. ;:s
. ...
Ad 2 w2012r. nie było beydomBych zwierząt,
Ad. 3 w 2012r, nie poniesiono kosztów, ich wyłapywania
' ! !-•
TL poważaniem:
Jadwiga Chwaleba

Krzczonów, dnia 31.10.2013r.
Urząd Gminy Krzczonów
ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów

Agnieszka Lachowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

Urząd Gminy Krzczonów przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.

1. Tak. Umowa została zawarta z Urzędem Miasta w Zamościu w dniu 09.09.2012r.
Schronisko dla bezdomnych psów, ul. Braterstwa Broni 16 w Zamościu.

2. W 2012r. został wyłapany i umieszczony jeden bezdomny pies.

3. Środki w kwocie 10 OOO.OOzł są przeznaczone ogólnie na realizację zadań
określonych w
Programie opieki nad zwierzętami. Za umieszczenie bezdomnego psa w
schronisku
uiszczana była opłata jednorazowa.

Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=140&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Rafał Sobiech <bipkrzywda@wp.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.2013 16:01

W odpowiedzi na Państwa wniosek, uprzejmie informujemy:
l . czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku gmina udzieliła doraźnego zlecenia dla Weterynaria Fiukówka.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
Pies l szt.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
500 zł płatne jednorazowo.

Pozdrawiam
Rafał Sobiech
Gmina Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda

Tei: 25 755 10 06
Fax: 25 755 10 61
www.gminakrzywda.pl
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:13 PM
To: kamien_g_s@woi.lublin.pl; kamionka_g@woi.lublin.pl; karczmis_g@woi.lublin.pl;
um@umkd.pl; kakolew_g_s@woi.lublin.pl; kloczew_g@woi.lublin.pl; kock@kock.pl;
koden_g@woi.lublin.pl; komarowka@net-bip.pl; poczta@komarow.pl;
konopnica_g_s@woi.lubiin.pl; konstantynow@lubelskie.pl; ugkonskowola@post.pl;
um@krasnobrod.pl; miasto@krasnystaw.pl; wojt@krasnystaw.ug.gov.pl; krasniczyn@op.pl;
kancelaria@krasnik.um.gov.pl; krasnik_g@interia.pl; krynice_g_s@woi.lublin.pl;
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl; bipkrzywda@wp.pl; ksiezpol_g@woi.lubiin.pl;
kurow@lubelskie.pl; ug@lesnapodlaska.pl; lesniowice@zgwrp.org.pl; poczta@um.lubartow.pl;
lubartow_g@woi.lublin.pl; prezydent@um.lublin.pl; gmina@lubycza.pl; ludwin@lubelskie.pl;
labunie_g_s@woi.lubiin.pl; laszczow@laszczow.eurzad.eu; sekretariat@gminalaziska.pl;
info@um.leczna.pl; gmina@lomazy-gmina.pl; lopiennik_g@woi.lublin.pl;
sekretariat@lukowa.mbnet.pl; info@um.lukow.pl; sekretariat@lukow.ug.gov.pl;
markusz_g_s@woi.lubiin.pl; melgiew@melgiew.pl; miaczyn_g@woi.lublin.pl;
michow@bip.lublin.pl; miasto@miedzyrzec.pl; miedzy rzec_g@woi. l u blin.pl;
gmina@milanow.iap.pl; sekretariat@milejow.pl; gmina@mircze.pl; modliborzyce@gminy.pl;
um@naleczow.pl; gmina.niedrzwica@mbnet.pl; poczta@niedzwiada.pl; ugnielisz@mbnet.pl;
info@niemce.pl; nowod_g@woi.lubiin.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=208&_mbox...

odpowiedź na wniosek
Aniela Bartczak <abartczak@ksiezpol.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.10.201310:18

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 10 2013r Urząd Gminy w Księżpolu informuje:
Ad.l Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki do czasu adopcji w 2012r gmina
Księżpol posiadała podpisaną umowę
z Lecznicą dla Zwierząt lek-wet Anną Smyk Lipiny Górne 72 23-423 Potok Górny.
Ad.2.W 2012r na terenie gminy wyłapano 5 psów /kotów nie wyłapano/.
Ad.3 Całościowy koszt realizacji zadania to kwota 4745,94zł.
Aniela Bartczak
Kierownik Referatu Rolnictwa

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=195&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Kurów <kurow@lubelskie.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.10.201313:52

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuję, że w roku2012 Gmina Kurów nie miała podpisanej umowy w tej sprawie.
W roku 2012 nie wystąpiły problemy z bezdomnymi zwierzętami.
Trzy bezdomne pieski zostały zaadoptowane przez pracowników Urzędu Gminy i OPS.
Gmina nie poniosła w roku 2012 kosztów w tym zakresie.
Pozdrawiam
Nowacka Barbara
Original Message
From: lubelskie soz
To: kamień q s@woi.lublin.pl kamionka_g@woi. lublin. pl; karczmis g@woi.lublin.pl; um@umkd.pl;
kakolew q s@woi.lublin.pl kloczew_g@woi. lublin.pl: kock@kock.pl; koden_g@woi.lublin.pl:
komarowka@net-bip. pl poczta@komarow. pl; konopnica g_s@woi. lublin. pl; konstantynow@lubelskie. pl
ugkonskowola@post.pl; um@krasnobrod.pl; miasto@krasnystaw.pl; woit@krasnvstaw.uq.gov.pl;
krasniczyn@op.pl; kancelaria@krasnik.um.qov.pl; krasnik g@interia.pl krynice g s@woi.lublin.pl:
sekretariat@krzczonow. mbnet. pl; bipkrzvwda@wp.pl ksiezpol q@woi.lublin.pl; kurow@lubelskie.pl
ug@lesnapodlaska.pl; lesniowice@zgwrp.org. pl; poczta@um.lubartow.pl; lubartow g@woi.lublin.pl;
prezydent@um.lublin.pl; gmina@lubycza.pl; ludwin@lubelskie.pl; labunie_g_s@woi.lublin.pl;
laszczow@laszczow.eurzad.eu ; sekretariat@gminalaziska.pl; info@um.leczna.pl; gmina@lomazy-gmina.pl
lopiennik_g@woi. lublin.pl; sekretariat@lukowa.mbnet.pl; info@um.lukow.pl; sekretariat@lukow.ug.gov.pl;
markusz_g_s@woi.lublin.pl; melgiew@melgiew. pl; miaczyn_g@woi.lublin.pl; michow@bip.lublin.pl;
miasto@miedzyrzec.pl; międzyrzec g@woi.lublin.pl; qmina@milanow.Jap.pl; sekretariat@milejow.pl;
gmina@mircze.pl; modliborzyce@gminy.pl; um@naleczow.pl; gmina.niedrzwica@mbnet.pl;
poczta@niedzwiada. pl; ugnielisz@mbnet.pl; info@niemce.pl; nowod g@woi.lublin.pl
Sent: Friday, September 13, 2013 10:13 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacii publicznej

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

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

1

7?

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid=212&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Sekretarz Gminy Leśna Podlaska
<sekretarz@lesnapodlaska.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.10.201311:55

IP.1510.32.2013
W odpowiedzi na wniosek informuję:
Ad. l - w 2012 roku Gmina Leśna Podlaska miała podpisaną umowę ze schroniskiem
„AZYL" w Białej Podlaskiej
Ad. 2 - w 2012 r. nie było wyłapanych i utrzymywanych zwierząt przez schronisko.
Ad. 3 - zgodnie z umową ze schroniskiem, z uwagi na brak zaistnienia warunku
sprawowania opieki czy wyłapania zwierząt , w 2012 roku samorząd nie poniósł kosztów
w w/w zakresie. Zgodnie z warunkami umowy samorząd, zakupił kojec do schroniska w
kwocie 5.228,30 zł
Z poważaniem
Anna Bąkowska
UG Leśna Podlaska

From: Urząd Gminy Leśna Podlaska [mailto:ug@lesnapodlaska.pl]
Sent: Wednesday, October 23, 2013 12:31 PM
To: 'Sekretarz Gminy Leśna Podlaska1
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, October 23, 2013 11:04 AM
To: qmina@belzyce.pl; sekretariat.chodel@eurzad.eu; gmina@chrzanow.eurzad.eu;
sekretariat@dorohusk.com.pl; sekretariat@glusk.pl; poczta@goraj.eurzad.eu; gmina@hansk.pl;
sekretariat@hrubieszow-qmina.pl; ugizbica@mbnet.pl; ugjablon@jablon.pl;
gmina.1eziorzany@jeziorzany.eu; sekretariat@gminajozefow.pl; um@umkd.pl; kock@kock.pl;
konstantynow@lubelskie.pl; ugkonskowola@post.pl; krasnob m@woi.lublin.pl;
miasto@krasnystaw.pl; wojt@krasnystaw.ug.qov.pl; ug krasniczyn@2com.pl;
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl; info@ksiezpol.pl; kurow@lubelskie.pl; ug@lesnapodlaska.pl;
sekretariat@laszczow.pl; ug@lomazy.pl; sekretariat@um.lukow.pl; sekretariat@lukow.ug.gov.pl;
sekretariat@michow.eurzad.eu; sekretariat@modliborzyce.pl; info@niedrzwicaduza.pl;
ugnielisz@mbnet.pl; sekretariat@opolelubelskie.pl; ostrowlubelski@lubelskie.pl;
ug@radzynpodlaski.pl; rokitno@wp.pl; gmina@rossosz.pl; sekretariat@rudahuta.pl ;
urzad@rudnik.gmina.pl; urzad@rybczewice.pl; ryki@ryki.pl; gmina@siedliszcze.pl;
gmina@staryzamosc.pl; um@szczebrzeszyn.pl; gmina@telatyn.pl;
sekretariat@tomaszowlubelski.pl; sekretariat@trzebieszow.gmina.pl; tuczna@wp.pl;
sekretariat@uchanie.eurzad.eu; gmina@ulhowek.eurzad.eu; uscimow@lubelskie.pl;
gmina@wawolnica.pl; wilkow@wilkow.eurzad.eu; gmina@wisznice.pl;
gmina@wojslawice.eurzad.eu; wola myslowska@o2.pl; urzad.gminy@zakrzowek.lubelskie.pl;
sekretariat(g)zalesie.pl; gmina@zamosc.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Jędrzejów, 23.10.2013 r.

'
2 ? , > / ' F»?njowice

Leśnkwice, dnia 24 września 2013 r,

OR. 1431.6.2013

Stowarzyszenie

Zwierząt

z siedzibą w Jędrzejowie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek x dnia 1.3 września 2013 r. (data wpływu <k> tiit,
urzędu: 16 września 2013 r.) ,J/imając w trybie ustawy z dnia 6 wrześniu 2001 r, o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 i. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.) informuję, że
w 2012 r. Gmina Leśniowice miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z firmą BLA-M1R z Chełma.
W 2012 r. z teretm gminy nie odłowiono żadnego bezdomnego psa. Problem
bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy jest rozwiązywany za pomocą adopcji. Gmina
ponadto stosuje działania zachęcające do przygarnięcia tukidi zwierząt, min. poddaje je
zabiegom srerylizaeji, szczepieniom, odrobaczaniu, zwalnia osoby, które przygarną psa
z obowiązku uiszczania opłaty za, posiadanie psa, itp. Na stronie intemetowej urzędu s«} na
bieżąco zamieszczane tego typu ogłoszenia. W związku z powyższym w 2012 r. tu t, urząd nie
poniósł kosztów na realizację zadania.

MI/WTO
Lubartów, dnia 19.09.2013

Stowarzyszenie Obrona zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2013 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej informuję, że Gmina Miasto Lubartów ma zawartą umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych

Zwierząt, położonym w miejscowości

Nowodwór,

21-100

Lubartów,

reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło. Telefon do schroniska: 601-896-073.
Umowa z

w/w

schroniskiem

obejmuje zakres

odławiania bezdomnych

zwierząt,

utrzymywania ich w schronisku łącznie z wyżywieniem i opieką weterynaryjną oraz adopcją
zwierząt, a także sterylizacją i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów oraz w zakresie
opieki weterynaryjnej

nad zwierzętami z wypadków drogowych. Wysokość kwoty

przeznaczonej na w/w cele wynosi rocznie 50 180 zł.
W roku 2012 w w/w schronisku przebywało 35 psów , z czego 17 oddano do adopcji,
3 szt. poddano eutanazji, l szt. zbiegła, l szt. została zagryziona przez agresywne zwierzęta, u
4 szt. odnotowano zgon z powodu podeszłego wieku. Na dzień 01.01.2013 r. w schronisku
przebywało 9 psów.

Roundcube Webmail:: Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie info...
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Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
StrzeleckiS <s.strzelecki@um.lubartow.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
04.10.201310:45

Z terenu Miasta Lubartów nie odłogwiono żadnego psa
Lubelskie Soz nadawca :

>
>
>
>
>

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ
On 19.09.2013 12:24, StrzeleckiS wrote:

G H r NA Lus liii \

RG. 1431.9.2013

Lubartów, dnia 27 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 września 2013 r. o udostępnienie informacji
publicznej, informujemy, iż::
Ad. 1. Gmina Lubartów w 2012 r. posiadała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt z/s w Nowodworze, grn. Lubartów.
Ad.2. W 2012 r. w schronisku znalazło się 35 psów.
Ad. 3. Koszt powyższego zadania wyniósł ogółem 43050,00 zł (w tym koszt ZUKiM
w Lubartowie z/s w Skrobowie - Kolonii 104, 21-100 Lubartów, 28290, 00 zł za 23 psy).

Roundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publi...
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LUBUM
Temat

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej

Nadawca

Joanna Jaroszuk-Oniszko <joanna.oniszko@lublin.eu>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

18.09.2013 09:53

nca

Dzień dobry
odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany maiłem w
dniu 13.09.2013 r. informuję, że:
1. W 2012 r. Gmina Lublin miała zawartą stałą umowę z firmą POLIWET Bożena Kiedrowska
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i zapewnienia im stałej opieki w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ul. Metalurgiczną 5.
2. W 2012 r. odłowiono z terenu gminy 985 zwierząt, średnio 82 zwierzęta miesięcznie.
Średnio miesięcznie na koszt gminy było utrzymywanych 294 psów, 112 kotów oraz 115
zwierząt egzotycznych.
3.W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 1.227.573 zł, płatność oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.
Z poważaniem
Joanna Jaroszuk-Oniszko
kierownik referatu ds. kampanii ekologicznych
i ochrony zwierząt
Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Lublin
81 466-26-40

Lubycza Królewska 23-09-2013r.

OR.1431.12.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13-09.br skierowane w dniu 16-09-2013r. do
tui organu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej /Dz. U. Nr 112 póz. 1198/informuję:
1.
W 2012r. mieliśmy doraźną umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Zamościu, umowę stałą na pełnienie opieki weterynaryjnej z Lecznicą
Weterynaryjną w Lubyczy Królewskiej oraz wykorzystywaliśmy pracownika
gospodarczego UG Lubycza Królewska:
2.
W 2012r. schwytano 2 bezdomne psy, po pewnym okresie przetrzymywania
zwierzęta te przekazano nowym właścicielom:
3.
W ramach kosztów stałych i doraźnych (rachunki) wydanych zostało w 2012r.
3517,24 zł

Z poważaniem

2 JHC

Ó J T
^

mor Marek Keflnir
rCS»rtwR>: GMINY

OŚ. 6140.7.2013

Ludwiń, dnia 17.09.2013 r.

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.09. 2013r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Ludwinie informuje:
1) w roku 2012 Gmina Ludwiń miała podpisaną umowę 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) na koniec 2012 r. na koszt Gminy Ludwiń utrzymywano w schronisku 7 szt psów.
3) koszt realizacji zadania pn. „zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi" w 2012 r.
wynosił 14045,49 zł.
4) forma płatności to: jednorazowa opłata za odłów i umieszczenie w schronisku psa,
opłata dobowa za utrzymywanie psów w schronisku, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.
Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Łabuniedn. 18.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
!

Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2013r. o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy Łabunie przesyła stosowną informację,

Ad. 1. Gmina Łabunie posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem
Piotrem Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe Cjhyża 25,22-400 Zamość oraz umowę na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zadartą ze Schroniskiem dla bezdomnych psów
w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zjuność. Podmiotem prowadzącym Schronisko
jest Miasto Zamość reprezentowane przez Prezydenta Miasta Marcina Zamoyskiego. Umowa
zawarta została dnia 02 marca 2012 roku (na czas nieokreślony).
Ad. 2 . W roku 2012 z terenu Gminy Łabunie odłowiono 14 bezdomnych psów.
Ad. 3 . Koszty realizacji zadania w 2012r. - 8 28^,20 zł.
Forma płatności- jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=209&_mbox..

udzielenie informacji

Nadawca

Grażyna Borkowska <borkowska@laszczow.pl>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

24.10.201310:53

Gol

Gmina Łaszczów informuje, że w 2012 roku nie posiadała na stałe
podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.
Następnie informuje się, że w 2012 roku nie dokonywano wyłapywań zwierząt, stąd nie
poniesiono żadnych kosztów.
Łączę pozdrowienia.
Grażyna Borkowska

jundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek - Gmina Łaziska

Temat
Nadawca
Odbiorca
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Odpowiedź na wniosek - Gmina Łaziska
Szymon Kobiałka Urząd Gminy Łaziska <sk@gminalaziska.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 11:48

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 13 września 2013 r. Urząd Gminy w Łaziskach informuje, że nie ma
podpisanej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt. Chcemy podpisać taką
umowę, mamy środki w budżecie zabezpieczone na ten cel, lecz nie możemy znaleźć podmiotu, który podpisze z
nami taką umowę. W związku z powyższym udzielanie odpowiedzi na pozostałe pytanie staje się niezasadne.
Szymon Kobiałka

2013-09-23 14:25

loundcube Webmail : : RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<gkios@um.leczna.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
04.10.201307:36

GKiOŚ. 7021. 87. 2013
Urząd Miejski w Łęcznej informuje:
1. W roku 2012 Gmina Łęczna miała umowę zawartą w drodze przetargu
nieograniczonego na wyłapywanie bezdomnych psów ze Schroniskiem Dla Bezdomnych
Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów,
2. W roku 2012 odłowiono 52 szt. psów bezdomnych
3. Forma płatności - kwota ryczałtowa za odłów i utrzymanie psa w schronisku w
wysokości - l 230,- zł brutto od każdego odłowionego psa.
- kwota wydana na realizację zadania w 2012r. - 63 960,- zł brutto
Piotr Wójcicki
Podinspektor w RGKIOŚ

From: Urząd Miejski w Łęcznej [mailto:info@um.leczna.pl]
Sent: Monday, September 16, 2013 7:16 AM
To: gkios@um.leczna.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:13 PM
To: kamień g s@woi.lublin.pl; kamionka g@woi.lublin.pl; karczmis g@woi.lublin.pl; um@umkd.pl;
kakolew g s@woi.lublin.pl; kloczew g@woi.lublin.pl; kock@kock.pl; koden q@woi.lublin.pl;
komarowka@net-bip.pl: poczta@komarow.pl; konopnica g s@woi.lublin.pl: konstantynow@lubelskie.pl;
ugkonskowola@post.pl; um@krasnobrod.pl; miasto@krasnystaw.pl; woit@krasnystaw.ug.gov.pl;
krasniczyn@op.pl; kancelaria@krasnik.um.gov.pl; krasnik g@interia.pl; krynice g s@woi.lublin.pl;
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl; bipkrzywda@wp.pl; ksiezpol g@woi.lublin.pl;
kurow@lubelskie.pl; ug@lesnapodlaska.pl; lesniowice@zgwrp.org.pl; poczta@um.lubartow.pl;
lubartow g@woi.lublin.pl; prezydent@um.lublin.pl; gmina@lubycza.pl; ludwin@lubelskie.pl;
labunie g s@woi.lublin.pl; laszczow@laszczow.eurzad.eu; sekretariat@gminalaziska.pl;
info@um.leczna.pl; qmina@lomazy-qmina.pl; lopiennik g@woi.lublin.pl;
sekretariat@lukowa.mbnet.pl; info@um.lukow.pl; sekretariat@lukow.ug.gov.pl;
markuszg s@woi.lublin.pl; melgiew@melgiew.pl; miaczyn g@woi.lublin.pl;
michow@bip.lublin.pl; miasto@miedzyrzec.pl; międzyrzec g@woi.lublin.pl;
gmina@milanow.iap.pl; sekretariat@milejow.pl; gmina@mircze.pl; modliborzyce@gminy.pl;
um@naleczow.pl; gmina.niedrzwica@mbnet.pl; poczta@niedzwiada.pl; uqnielisz@mbnet.pl;
info@niemce.pl; nowod g@woi.lublin.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Łomazy <ug@lomazy.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.10.201312:47

W odpowiedzi na maiła z dnia 23 października 2013 wyjaśniam, że odpowiedź na
wniosek o udzielenie informacji publicznej została wysłana w dniu 26 września 2013
roku
Wójt Gminy Waldemar Droździuk

From: Urząd Gminy Łomazy [mailto:ug@lomazy.pl]
Sent: Thursday, September 26, 2013 1:21 PM
To: 'lubelskie soz'
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2013 roku uprzejmie informuję, iż w 2012 roku
Gmina Łomazy nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
umowa taka została zawarta w 2013 roku ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Białej Podlaskiej ul. Olszowa 4.
Doraźnie udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Łukowskiemu
Towarzystwu Zwierząt w Łukowie oraz Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Białej
Podlaskiej.
W 2012 roku wyłapano 14 psów, koszt całego zadania tj. wyłapywania i utrzymania
zwierząt wyniósł 12.778,30 zł, z tego na zakup kojca i budy ocieplanej wydano
5.228,30zł. , forma płatności - ryczałtowa.
Wójt Gminy
Waldemar Droździuk

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 2:49 AM
To: bip@um.lukow.pl; ug@lomazy.pl; sekretariat@laszczow.pl; sekretariat@gminakrasnik.pl;
ugkamien@gmail.com; sekretariat@ugkamionka.pl; sekretariat@poczta.karczmiska.pl;
gmina@kakolewnica.lublin.pl; gmina@kloczew.pl; ug@koden.pl;
sekretahat@konopnica.eurzad.eu; ugkrynice@krynice.com.pl; info@ksiezpol.pl; ug@gminalubartow.pl; uglabunie@labunie.com.pl; urzad@lopiennikgorny.pl; gmina@markuszow.pl;
gmina@miaczyn.eurzad.eu; urzad@miedzyrzecgmina.pl; sekretariat®nowodwor.eurząd.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Łopiennik Górny, 23 września 2013r.
Or.1431.ll.2013.MZ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 września 2013 r., informuję, że w roku 2012
gmina nie posiadała podpisanej umowy na przyjmowanie bezpańskich zwierząt, z żadnym
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt pomimo, że występowaliśmy z taką propozycją.
Bezdomnymi

zwierzętami

z terenu Gminy Łopiennik Górny opiekowali

się

mieszkańcy wraz z lek. wet. Zenonem Lalką prowadzącym Gabinet Weterynaryjny
w Łopienniku Nadrzecznym 2A, 22-351 Łopiennik Górny oraz lek wet. Agnieszką Cichosz
prowadzącą Przychodnię Weterynaryjną,, AD VET", ul. Okrzei 82, 22-300 Krasnystaw.
W roku 2012 adoptowano przez mieszkańców 14 bezdomnych zwierząt, w tym
10 psów i 4 koty. Gmina Łopiennik Górny pokrywała koszty niezbędnych zabiegów
weterynaryjnych jak np. szczepienia ochronne, sterylizacja.
Za te działania gmina poniosła koszty w wysokości 1983 zł a zapłata nastąpiła na
podstawie wystawionych faktur.

(-) Jan Kuchta
Wójt
Otrzymuje:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie
2. a/a

Łukowa 17-09-2013
RGG. 6134.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

Stosownie do Waszej prośby z dnia 13.09.2013r. O udzielenie informacji o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy Łukowa informuje, że :

Ad 1) W 2012 r. Gmina Łukowa nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń
na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

Ad 2) Gmina Łukowa w 2012 r. nie ponosiła kosztów za wyłapywanie i utrzymanie
psów lub kotów.

Ad 3) Nie występowały również płatności za opiekę tj. jednorazowe umieszczenie w
schronisku i
innej w 2012 r. w Gminie Łukowa.
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odp na wniosek
Katarzyna Kulpa <kkulpa@um.luków.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.10.201313:31

Dzień dobry!
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 23 października 2013 r. niniejszym informuję:
Ad. 1 Miasto Łuków w roku 2012 miało zawartą umowę na przyjęcie bezdomnych psów z terenu miasta Łuków
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt NOMADA z siedzibą 04-483 Warszawa, ul. Łyszkiewicza 18 m 5.
Ad. 2 Ilość odłowionych bezpańskich zwierząt w roku 2012 obejmuje: 69 sztuk - psów i 14 sztuk - kotów.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 100 941,81 zł. Forma płatności - płatne od przyjętej sztuki do
schroniska.
opr. insp. Ryszard Kaliński
Urząd Miasta Łuków
tel. 257983001 wew. 124

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Markuszów <gmina@markuszow.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
<gmina@markuszow.pl>
20.09.2013 14:34

• gmina.vcf (274 B)
W odpowiedzi na Państwa zapytanie o udzielenie informacji publicznej informuję:
1. w 2012 r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki? Udzielała doraźnych zleceń gabinetowi weterynaryjnemu "Krówka" w
Markuszowie
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012
r. - l pies 3 szczeniaczki

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r to kwota ogółem 260 zł. 160 zł kosztowała kastracja oraz 100 zł
obserwacja psa bezdomnego, dla którego został znaleziony stały opiekun.
S e k r e t a r z Gminy
Bożena T k a c z y k - Ż u r a w s k a
t e l . 81 8818004

W dniu 2013-09-14 02:48, lubelskie soz pisze:
Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

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

Roundcube Webmail :: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...

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

opieką, inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . ś w i ę t o k r z y s k i e
t e l . 607 171 458 (po g o c l z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE
KRS: 0000292939

W odpowiedzi na wniosek, udzielamy informacji na pytania w nim zawarte.
Adl. Gmina Mełgiew w 2012 r. posiadała umowę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami
na odławianie i hotelowanie bezpańskich psów w schronisku.
Ad2. Ilość odłowionych bezpańskich psów z terenu gminy Mełgiew na koniec 2012 r. - około 30 sztuk.
Ad.3 100 000,00 zł
Z poważaniem Edyta Śledź
Urząd Gminy Mełgiew

2z2

Miąezyn, dnia 27 września 2013 r.

OS, 4515.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyńskie

Nawiązując do wniosku z dnia 16 wrzewśnia 2013 roku uprzejmie infonmiję, że w roku 2012
z terenu Gminy Miąezyn odłowiono i dostarczono do schroniska dlo zwierząt działającego przy
ogrodzie Zoologicznym z Zamościu 2 psy. Usługę schwytania i dostarczenia psów do schroniska
dokonał Pan Piotr Łachno działający pod firmą "Usługi Sanitarno -Porządkowe'1, Chyża 25, 22-400
Zamość. Za wykonane usługi otrzymał wynagrodzenie w kwocie 442,80 zł. Za przyjęcie psa do
schroniska uiszczono jednorazową kwotę l .845.00 zł.

Gminy .Miciiow
21-140 Michów
ul. Ryn«:; 5/20

Michów, dnia 26.09.2013 r.

Agnieszka Lechowicz
Jędrzejów
ZnakrRL. 6122.26.2013

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 21.09.2013 r. Urząd Gminy w Michowie informuje
o sposobie realizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku, a miano wicie:
W 2012 roku uchwałą Rady Gminy NR XV/86/2012 z dnia 29 marca 2012 r. został przyjęty
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Michów. Wymieniona uchwała była pozytywnie zaopiniowana przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lubartowie.
W roku 2012 r. mieliśmy podpisaną umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze na wykonanie usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt, gdzie odebrano
z terenu naszej gminy 6 sztuk dorosłych + 3 szczeniąt na kwotę 8856,00 zł.
Schronisko na każdy nasz sygnał o wałęsających się bezdomnych zwierzętach reagowało,
odbierając zwierzęta do schroniska pobierając opłatę od sztuki wyłapanego i zabranego do
schroniska zwierzęcia.

|
S

'
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retarz Gminy
-~-~\,
mgr Artur Karpi
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Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
<straz@miedzyrzec.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 13:04

Odpowiadając na pytania zawarte w wniosku informuję, że Miasto Międzyrzec Podlaski w roku 2012 miało
zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt NOWODWÓR 21-100 Lubartów reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiłowłaściciel schroniska.
Umowa zobowiązywała do niezwłocznego przewiezienia odłowionych zwierząt, do własnego
schroniska znajdującego się w Nowodworze, 21-100 Lubartów,
zapewnienia odłowionym zwierzętom godziwych warunków bytu, ochrony, wyżywienia, obsługi i opieki
weterynaryjnej.
Jednostkowy koszt za wyłapanie i umieszczenie w schronisku to 1230 zł.
Ilość zwierząt wyłapanych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w roku 2012 i umieszczonych w schronisku,
27 sztuk, koszt realizacji całego zadania wyniósł 33210 zł.

Z poważaniem

Andrzej Korolczuk, Komendant Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim

7 1

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=63&_mbox=.,

Informacja publiczna
Bożena Paszko <rolnictwo@miedzyrzecgmina.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 11:03

Dzień dobry
W związku z Waszym wnioskiem z dnia 16 września 2013 roku o udzielenie informacji publicznej w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w gminie Międzyrzec Podlaski w 2012
roku,
poniżej podaję informację z wykonanego zadania w przedmiotowej sprawie:
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012 roku przeprowadzane było w zależności od potrzeb
każdorazowo przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów,
reprezentowanym przez Małgorzatę Szumiłło
(urnowa stała).
Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji wyłapywania zostały niezwłocznie przewiezione do
schroniska, o którym mowa wyżej, gdzie zapewniona była opieka lekarsko-weterynaryjna.
W 2012 roku zostało wyłapanych i umieszczonych w Schronisku 29 bezdomnych i stwarzających
zagrożenie dla ludzi i zwierząt psów.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł: 34.800,- zł płatne po wykonaniu zlecenia
przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT.
Sporządziła:
Bożena Paszko

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji publicznej

Temat
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udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Janusz Szwed <ochronasrodowiska@milanow.pl>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.201312:19

W nawiązaniu do emaila z dnia 13 09.2013 r. o udzielenie informacji dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy Milanów informuje, że w 2012 r. gmina miała umowę na
wyłapywanie zwierząt z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DASH Konstanta
Kurowska Urszula 21-400 Łuków ul. Kiernickich 10/45.
W 2012 r. zostały odłowione 4 psy, koszt realizacji 5 tyś. zł.
Z poważaniem
Janusz Szwed

WÓJT GMINY MILEJÓW
ul. Partyzancka 13A

21-020Milejów

IPR.604.

.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
u!. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, wyjaśniam co
następuje:
1. W

roku

2012

Gmina

Milejów

udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworce^ ic tabartowa oraz Świdnickiemu Stowarzyszeniu Opieki nad
Zwierzętami - schronisko w Krzesimowie.
2. W roku 2012 z terenu Gminy Milejów odłowiono i umieszczono w schroniskach
17 szt. bezpańskich psów. Ponadto jeden bezpański pies, ranny w zdarzeniu
drogowym został umieszczony w klinice Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
3. Łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Milejów w roku
2012 wyniósł 30.463,81 zł. Koszt odłowienia i umieszczenia jednego bezpańskiego
psa wynosił 1.300,00 zł iub 2.460,00 zł, w zależności od schroniska wykonującego
zlecenie. Opieka, leczenie i wyżywienie psa przyjętego do kliniki Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie kosztowała 382,51 zł.

Roundcube Webmail:: Fwd: Re: ochrona zwierząt

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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Fwd: Re: ochrona zwierząt
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 19:33

Original Message
Subject:Re: ochrona zwierząt
Date:Wed, 18 Sęp 2013 08:29:54 +0200
From:< wieslaw. pacaj@mircze.pl >
To:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

w 2012 r. odtapano 6 psów

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: wieslaw.pacaj@.mircze.pl
Sent: Tuesday, September 17, 2013 2:25 PM
Subject: Re: ochrona zwierząt

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

On 17.09.2013 11:49, wieslaw.pacaj@mircze.pl wrote:
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 13 września br informuję, ze w gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im opieki firmie Pana Piotra Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe, zam. Chyża 25,
22-400 Zamość a łączny koszt realizacji zadania w 2012 r wyniósł: 18.490,40 zł
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . ś w i ę t o k r z y s k i e
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS:0000292939

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:

Ad. l
W 2012 r. Gmina Modliborzyce nie posiadała stałej umowy na opiekę i wyłapywanie zwierząt
bezdomnych.
W 2012 r. Gmina Modliborzyce udzieliła doraźnego zlecenia na wyłapanie i zapewnienie opieki
bezdomnemu psu schronisku dla psów „Blamir" w Chełmie, województwo lubelskie.
Ad. 2
W 2012 r. został oddany do schroniska jeden bezdomny pies. Na koszt Gminy w 2012 r. nie było
utrzymywanych zwierząt.
Ad. 3
Koszt przekazania psa do schroniska, był jednorazowy i wynosił 2460 zł. płatne przelewem.

BURMISTRZ NALECIVy;.

ul. Lipowa 3,24-150 Nałęczów
Nałęczów, dnia 30,09,2013r.
IZ.6140.5.2013.KK

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

\\: o d p o w i e d z i na Państwa pismo dotyczące udostępnienia informacji dotyczącej
hc/.doiiinnści z u i c r z a t na i c r e n i e ( i m i n y Nałęczów w przedstawiam poniższe informacje;
W lipcu bieżącego roku udało się podpisać urnowe na odławianie bezpańskich
zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom po \\ypadlcach
komunikacyjnych i chorych, 7, CANYIiT ~ usługi weterynaryjne Sławomir Leśntak, który
nasiepnic pr7.ekaxuie /.wie-naria do hotelu dla /.wicreąt ..Kudłaty" w S/.c/ekarkowie.
W 2012 roku wyłapywanie bezdomnych /wicrajl a także udzielanie pomocy
poszkodowanym w wypadkach odbywało się na zasadzie jednorazowych zleceń.
\ \ s p o i p r a e o w a i i s n n z lekarzem \vei. Panem Zbigniewetn Góreckim. i.ecznicŁj weterynaryjną
M . \ X \ V h T \\ W n w o i u i c y pro\\adzona przez lekarza wet. Maksymiliana Kuźnic, oraz z
fiuulacja Feli.s, ul. l)\sorska 3. 20-135 L u b l i n , c/.y ież l u j n c ł a c j a Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa w Puławach, W roku 2012 na w/w cele wydano 21.770,00 zł i odłowiono
trzynaście zwierząt.

URZĄD GMINY NIEDRZWICA DUŻA
Referat Promocji i Rozwoju
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża;
tal. 81 51 7-50-85, fax. 81 51 7-50-85 wew.28,
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl
.

PR.1431.36.2013

(

"

Niedrzwica Duża, dn. 24 października 2013 r.

Agnieszka Lechomcz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 października
2013 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża - 23 października 2013 r.)
dotyczącej:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
informuję, że zgodnie z art. l ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) każda informacja
o sprawach publicznych stanowi informację publiczną - taką informacją jest niewątpliwie
'Informacja, oudostępnienie"której wy^pił^fliuskodawca.
W związku z powyższym informuję, że:
1. w 2012 roku Gmina Niedrzwica Duża miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez
Małgorzatę Jadwigę Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów. Na wyłapywanie
bezdomnych kotów udzielane były doraźne zlecenia z Fundacji Felis, ul. Dworska 3,
20-135 Lublin.
2. Na koszt Gminy Niedrzwica Duża w 2012 roku wyłapanych zostało 26 psów oraz
5 kotów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 34206,00 zł. Opłaty za
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ponoszone były każdorazowo na podstawie
wystawianych faktur.

Ryszard P
Zastępca Wójta

Podmiot udostępniający dane: Urząd Gminy Niedrzwica
24-220 Niedrzwica Duża
Informację wytworzył: Marcin Pastuszak, Dawid Tyburek
Informację udostępnił: Marcin Pastuszak
Data udostępnienia: 24 października 2013 r.

Duża,

ul. Lubelska

30,

URZĄD GMINY NiEDŹwiADA

21-104 Nieoźwiada
tel, 81 8512004 te 81 484327S

Niedźwiada-Kolonia, dnia 30 września 2013 r.

RL.6140.8.2013.AK

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie
lubelskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 września 2013 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami ł ich wyłapywanie** informuję, że:
1) w 2012 r. Gmina Niedźwiada miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt;
ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków.

2) wyłapanych zwierząt było 8 szt
3) koszt realizacji całego zadania wyniósł 5.000,- zł (słownie złotych: pięć
tysięcy). Forma płatności za opiekę to opłata ryczałtowa.

z iP.

WÓJTA
L h t \ f ( A \\, lii
Koi ma Misiurskt
Wójta

Otrzymują:
1. adresat,. _

2. a/a.

Nielisz 2013-09-20

Nr. GZKR 6140-5/13

W odpowiedzi na wniosek niżej przesyłam informację na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na
terenie Gminy Nielisz.
1. Gmina posiada umowę z Panem Piotrem Łachno prowadzącym działalność
gospodarczą Usługi Sanitarno- Porządkowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
umieszczanie w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Zamościu .
Ponadto posiada umowę na świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
Na czas nieokreślony zawarta została umowa Nr 259/2012 z Miastem Zamość na
przyjęcie bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Nielisz.
2. W 2012 wyłapane i umieszczone w schronisku były 4 psy .
3. Na koszt gminy dokarmiany był l pies z uwagi na długi pobyt właściciela w szpitalu.
4. koszt realizacji zadania ( odłowienia, umieszczenia w schronisku psów)wyniosła
kwotę 14 958,80 zł , w tym odpłatność za całodobową gotowość wynosiła 5328 zł.

I.S.

Roundcube Webmail : : wniosek o udzielenie informacji
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wniosek o udzielenie informacji
KHutek <hutek.kinga@niemce.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 11:24

Witam,
W nawiązaniu do Państwa prośby dotyczącej udostępnienia informacji z zakresu działań ochrony zwierząt
przekazuję pożądane dane:
Ad. 1 Gabinet Weterynaryjny Górecki Zbigniew, Górecki Gerard z siedzibą w miejscowości Ciecierzyn 80 A,
21-003 Ciecierzyn
Ad. 2 Wyłapane żywe zwierzęta na terenie gminy Niemce w roku 2012 pies: 56 szt., szczenięta: 22 szt., kot: 2
szt.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania: 50 000 zł, koszt odłowienia zwierzęcia łącznie z umieszczeniem w
schronisku lub oddaniem do adopcji, zryczałtowana opłata: 580 zł
Pozdrawiam
Kinga Hutek
Ref. ds. ochrony środowiska
Urząd GminyNiemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

loundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek z dnia 16-09-2013
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Odpowiedź na wniosek z dnia 16-09-2013
Sekretariat <sekretariat@nowodwor.eurzad.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 13:39

Cdl.pl

Witam
w związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przejmie informuję:
Ad. l

Gmina Nowodwór w 2012 roku nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt czy też zapewnienia im opieki.
Ad. 2

Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości wyłapanych psach czy kotach ponieważ nie
było żadnych wyłapanych zwierząt.
Ad. 3

W związku z brakiem zgłoszeń koszty w 2012 roku wyniosły O zł.
Z poważaniem
Zbigniew Marciniak

OBSIAWÓJT

G M I N "•

23-413 OHSZA
pet*. Wggn)»k). wat W-t>

OŚ.6140.1.2013

Obsza dnia 17 września 2013r.

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 13 września 2013 roku przedkładam
informację na temat sposobu l skutków wykonywania zadania f f opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" według poniższego zestawienia;

'gmino w 2012 roku zawarto porozumienie na zlecenia jednorazowe ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Zamościu.
-w 2012roku nie zlecano wytapywania bezdomnych zwierząt,nie było takiej potrzeby.
- w 2012 roku na cel wytapywania bezdomnych zwierząt gmino zabezpieczyła środki w tfole/
3000 zł. Środki te nie byty wykorzystane.
Ponadto informuję, że uchwałą NrXXH/144/13,

Kada Gminy Obsza w dniu 30

kwietnia 2013 roku przyjęła „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obsza w 2013 roku,
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1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 607 171 458 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierząt.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem niniejszym informuje, że:
Gmina Opole Lubelskie w 2012r. posiadała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata
Szumiało Nowodwór, 21-100 Lubartów.
W ramach w/w umowy Schronisko zapewniało również miejsce bezdomny zwierzętom.
W roku 2012 z terenu Gminy odłowiono 19szt. bezdomnych zwierząt (gatunek psy ).
Koszt odłowienia i zapewnienia im opieki wyniósł 26 241 zł.
Formą zapłaty za niniejszą usługę były wystawiane faktury obciążające Gminę.
Ponadto informujemy, że Gmina ponosi wydatek związany, z tak zwaną opłatą rezerwacyjną
stanowiącą zabezpieczenie gwarantujące Gminie rezerwację miejsca w schronisku, na okres
zawartej umowy. Roczna opłata rezerwacyjną za 2012 wyniosła l 476 zł.
Z poważaniem.

jVj

z
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Ostrówek dnia, 19.09,20 13r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14,09.2013r.

Ad 1.
W 2012r. Gmina Ostrówek miała stałą umowę na wyłapywanie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Fundacją "Zwierzyniec"
Szczyty, ul. Wieluńska J 08, 98-355 Działoszyn.

Ad 2
W2012r. Gmina Ostrówek przekazała do schroniska I psa.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł lOOOzł w formie
jednorazowej opłaty.

• • '•-': •: '•
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Odpowiedź na udzielenie informacji publicznej Urząd
Miejski w Parczewie
Jarek Korniluk <j.korniluk@parczew.com>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
02.10.201313:33
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Parczew dnia,
02.10.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.09.2013 roku (data wpływu
18.09.2013 r.) Urząd Miejski w Parczewie uprzejmie informuję że:
1.

W 2012 roku Gmina Parczew miała zawartą umowę na ochronę przed bezdomnością zwierząt ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa, 21-100 Lubartów.
2.
W roku 2012 odłowiono i umieszczono w w/w schronisku 28 bezdomnych psów.
3.
Zbiorcze koszty odławiania umieszczenia psów w schronisku przedstawiały się następująco:
- w 2012 roku - 34440,00 zł
(płatność jednorazowa za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku)
- w 2012 roku - 1476,00 zł
(płatność jednorazowa stanowiącej zabezpieczenie gwarantujące rezerwację miejsca w schronisku
dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Parczew , przez okres obowiązywania umowy)

Inspektor ds. Ochrony Przyrody i
Zwierząt
Jarosław Korniluk

2013-10-0320:25

Piaski, 2013-09-26
IR.6140.1.2013

Stowarzyszenie Ochrona
Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

1. Urząd Miejski w Piaskach informuję, że w 2012 r. umowy stałe na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki zostały
podpisane ze Schroniskiem dla Zwierząt w Krzesimowie, powiat
świdnicki.
2. W 2012 roku wyłapano z terenu gminy - 31 szt. bezdomnych
psów. Wysterylizowano 3 bezdomne kotki.
3. Koszt realizacji zadania: 56 600,00
• 2012 rok - opłata miesięczna: 2610 zł.
• odłów jednego psa: 200 zł.

Anna Nowakowska
Inspektor ds. ochrony środowiska

Piszcząc, dnia 24.09.2013 r.

W odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej na temat: „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję
Ad 1. W 2012 roku Gmina miała podpisaną umowę z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 41/36.
Ad 2. W 2012 roku zostało zabrane z terenu Gminy Piszcząc 9 psów przez
Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.
Ad 3. Na realizację

Programu

opieki

nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Piszcząc w 2012 roku była
przeznaczona kwota 20 000 zł. Dla Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt
forma zapłaty była ryczałtowa na rok 2012 wynosiła ona 5 000 zł.

iGmina Podedwór
Podedwórze 44,21- 222 Poded
woj. lubelskie, pow. parcze
tel./fax 83 379 50 11; 83 379
NIP: 539-149-09-03, Regon: 030:
www.gmina-podedworze.pl, e-mail: ug@gmiri

'dedworze.pl

Podedwórze, dnia 17.09.2013 r.
SZU.1431.16.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
Jędrzejów,
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek złożony w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. W 2012 r. gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z : Firma DASH, 21-400 Łuków, ul. Kiernickich 19/45,
2. W roku 2012 odłapano psów -O, kotów - O
3. Koszt realizacji zadania - roczny koszt 5000,00 zł. płacony przelewem jako ryczałt.

Zpoważaniem
Jolanta Burzeć
Sekretarz Gminy

GMINA PONIATOWA
24-320 PONIATOWA, ul. Młodzieżowa 2, tel. /81/ 820-48-36, fax /81/ 820-35-73

Znak: GKO. 6140.7.2013

Poniatowa 26.09.2013r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2013r. 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:

> W 2012 roku Gmina Poniatowa miała podpisaną umowę ze Świdnickim
Stowarzyszeniem Opieki Nad Zwierzętami, 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów

3/29.
> W roku 2012 wyłapano i przetransportowano do schroniska 14 bezdomnych
psów z terenu gminy. Na koniec roku 2012 utrzymywanych w schronisku na
koszt Gminy Poniatowa było 58 psów.
> Łączny koszt zadania w 2012 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki wyniósł: 87 999,56 zł

Z powśźaniem

BURMISTRZ

mgr LraaStefcmefe
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Re:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Geodezja Gmina Potok Górny <geo_potok_g@wp.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.201314:17

Urząd Gminy w Potoku Górnym w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 13.09.2013 r. udziela następujących
informacji:
Ad. 1. Gmina w roku 2012 nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Doraźnie zadanie to realizowane jest przez ZGK w Potoku Górnym przy współpracy z miejscowym lekarzem
weterynarii z którym gmina ma podpisaną umowę na zapewnienie im opieki oraz wykonywanie zabiegów
weterynaryjnych i zachowawczych.
Ad. 2. W roku 2012 zostało wyłapanych i utrzymanych 31 szt. bezdomnych psów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania w roku 2012 wynosił 10 000 zł, forma płatności kwartalnie na podstawie
ewidencji zwierząt będących pod opieką.
Pozdrawiam

Wiadomość oryginalna
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Fri, 13 Sęp 2013 22:14:27 +0200
Nadawcailubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:<sekretariat@obsza.mbnet.pl>, <sekretariat@opolelubelskie.pl>,
<ostrow lubelski@gminv.pl>, <ostrowek q@woi.lublin.pl>, <um-parczew@wp.pl>,
<piaski m@woi.lublin.pl>, <piszczac q@woi.lublin.pl>, <podedwo g@woi.lublin.pl>,
<sekretariat@umponiatowa.pl>, <gmina .potok, g@wp.pl>, <gmina@potokwielki.pl>,
<puchaczow@lubelskie.pl>, <um@um.pulawv.pl>, <info@pulawy.ug.gov.pl>,
<rachanie g@woi.lublin.pl>, <radecznica@mbnet.pl>, <sekretariat@radzyn-podl.pl>,
<ug@radzynpodlaski.pl>, <sekretariat@gmina.rejowiec.pl>, <info@rejowiec.pl>,
<rada@ug.rejowiec.pl>. <rokitno@wp.pl>, <rossosz@tlen.pl>, <ugruda-huta@o2.pl>,
<rudnik q@woi.lublin.pl>, <urzad@ry beze wice. pl>, <ryki@ryki.pl>, <ug@sawin.pl>,
<serniki g s@woi.lublin.pl>, <gmina-serokomla@go2.pl>, <siedli5z g s@woi.lublin.pl>,
<administrator@siemien.pl>, <siennica g@woi.lublin.pl>, <sitno g@woi.lublin.pl>,
<skierbieszow@zgwrp.org.pl>, <sekretariat@sla waty cze-gm Ina. pl>,
<sosnowica@5osnowica.pl>, <sosnowka@zgwrp.orq.pl>, <wojt@spiczyn.gminarp.pl>,
<stanin@stanin.pl>, <ug@starybrus.lublin.pl>, <ug-stzamosc@cor.pl>,
<stezyca g@woi.lublin.pl>, <miasto@5toczek-lukowski.pl>, <sekretarz@stoczeklukowski.pl>,
<strzyzewice@lubelskie.pl>, <ug@sulow.pl>, <gmma@susiec.pl>,
<szastarka@bazagmin.pl>, <um@szczebrzeszyn.pl>, <urzad@swidnik.um.gov.pl>

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

9nn.no-iń 91-
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Potok Wielki <gmina@potokwielki.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 12:01

Potok Wielki, dnia 23.09.2013 r.

OS.604.1.45.2013
W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
13.09.2013 r. informuję, że Gmina Potok Wielki w roku 2012 nie posiadała stałej
umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt ponieważ
i wszystkie okoliczne schroniska dla zwierząt odmówiły podpisania takiej umowy.
Nie było również potrzeby doraźnego zlecania takiej usługi. W związku
powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.
Inspektor ds. ochrony środowiska
Jacek Ryba

2013-09-23 14:25

Puchaczów, dnia 17.09.2013 r.
ROŚ. 6140.29.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , Urząd Gminy
w Puchacze wie informuje, że w 2012r. była zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. W
związku z powyższym w 2012r. z terenu gminy Puchaczów wyłapano i zapewniono opiekę w
schronisku dla 17 sztuk bezdomnych zwierząt (psów), na kwotę 20 910,00 zł. Całkowity koszt
realizacji zadania w 2012r. wraz z opłatą rezerwacyjną wyniósł - 22 386,00 zł. Forma płatności
opłaty rezerwacyjnej oraz za opiekę nad zwierzętami jest jednorazowa za umieszczenie w
schronisku.

URZĄD MIASTA PUŁAWY
WYDZIAŁ KULTURY l PROMOCJI
ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
Tel. 81 880 45 41, Fax 81 880 45 02
-1-

Urząd Miasta
Putawy

KP.1431.33.2013
Putawy, 14-10-2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
0BYB1DFflE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Puławy w 2012 r. informuję, że wszystkie informacje
dotyczące realizacji zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywania zawarte są w „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Puławy" przyjętym uchwałą
nr XX/224/12 Rady Miasta Puławy z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" (Lubel.2012.1963),
zmienioną uchwałą nrXXI/235/12 Rady Miasta Puławy z 31 maja 2012 r. (Lubel.2012.1964).
l tak:
1. W 2012 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się w sposób stały w ramach
funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na podstawie umowy
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie. Obie usługi realizował dr n. wet.
Jacek Krasucki pełniący funkcję administratora schroniska oraz właściciela Przychodni dla
zwierząt „Animal-Wet".
2. W 2012 r. wyłapano i przyjęto do schroniska dla bezdomnych zwierząt 204 psy.
3. Koszt realizacji zadań zawartych w „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami..."
w 2012 r. wyniósł łącznie 108 896,15 zł, z tego:
- na administrowanie schroniskiem - 62 425,91 zł,
- na usługi weterynaryjne - 24 900 zł,
- na pogotowie weterynaryjne - 11 570,24 zł,
- na dokarmianie wolno żyjących kotów - 10 000 zł.
Informację przygotowała: Katarzyna Kozicka, Biuro Zieleni Urzędu Miasta Puławy

KIE
Wydzi,
mgr

Urząd Miasta Puławy
24-100 Putawy, ul. Lubelska 5
tel: +48 81 880 45 00, 880 45 01
faks: +48 81 880 45 02
um@um.pulawy.pl, www.um.pulawy.pl

WNIK
ury i Promocji
Wróbel
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Nadawca

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej - Gmina Puławy
Grzegorz Kamela <grzegorz.kamela@pulawy.gmina.pl>

Odbiorca
Data

< lubelskie@obrona-zwierzat. pl >
17.09.2013 14:56

-te

.

wici

SA. 1431.30.2013.GK
W związki z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy:
1. W 2012 r. Gmina Puławy miała podpisaną umowę na opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Puławy z Panem Arturem Bielawskim - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Artur Bielawski, ul.
Dęblińska 2, 24-100 Puławy oraz z Panem Jackiem Krasuckim lek. weterynarii - Przychodnia dla Zwierząt
„ANIMAL-WET", 24-100 Puławy, ul. 3-go Maja 8/112.
2. W 2012 r. z terenu Gminy Puławy wyłapano ok. 60 szt. bezdomnych zwierząt (psów)
3. W 2012 r. Gmina Puławy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeznaczyła kwotę 37 000 zł. - zapłata
następowała po każdorazowym wyłapaniu zwierzęcia zgłoszonego telefonicznie.
Z poważaniem
Grzegorz Kamela
inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel.81-889-05-02
fax.81-887-41-22
tel.kom.512-442-413
Chcesz wyciąć drzewa?? - Upewnij sią czy potrzebujesz zezwolenie.
Do you want to cut down trees? - Mąkę surę ifyou need a permit.

GKB. 6140.5.2013

Rachanie, dnia 17 września 2013 roku.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2013 roku przesyłam informacje dotyczącą
opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
Ad. l Gmina 2012 roku nie posiadała stałej umowy w zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami. Stosowna umowa została podpisana w 2013 roku z Urzędem
Miasta Zamość.
Ad.2 W 2012 roku nie odławiała bezdomne zwierzęta.
Ad.3 Gmina w 2012 roku przeznaczyła 1000,00 zł na pomoc weterynaryjną dla zwierząt
bezdomnych.

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Elżbieta Kowalczyk <radecznicageo@o2.pl>
< lubelskie@obrona-zwierzat. pl >
01.10.2013 11:19

Cc3l.pl

Urząd Gminy w Radecznicy przesyła informację dot. bezdomnych zwierząt:
Ad.l Gmina w 2012r posiadała stałą umowę d ot. wyłapywania zwierząt z Piotr Łachno Usługi SanitarnoPorządkowe Chyża 25. Opiekę zapewniało Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu ul.Braterstwa
Broni 161.
Ad.2 Ilość wyłapanych zwierząt szt. 3 w tym jeden uśpiony.
Ad.3 Koszt realizacji tego zadania 3982,80zł. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem:
Insp.d/s rolnictwa (geodezji
Elżbieta Kowalczyk

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8862 (20131001)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

l
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Roundcube Webmail:: Urząd Miasta Radzyn Podlaski Informacja be...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=148&_mbox..

Urząd Miasta Radzyn Podlaski Informacja bezdomne
zwierzęta 2012 r. Odp. na wniosek
Jerzy Kaczan <kaczanj@radzyn-podl.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
27.09.201312:11

Odpowiadając na wniosek z dnia 13 września 2013 r. uprzejmie informuje j . n .
1. W 2012 r. Miasto Radzyn Podlaski miało podpisana umowę na odławianie bezdomnych
zwierząt,
zapewnienie im ochrony, w y ż y w i e n i a , obsługi i opieki w e t e r y n a r y j n e j z następującym
podmiotem
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
Małgorzata Szumilo
Nowodwor
21-100 Lubartów
2. W ramach umowy w 2012 r. odnotowano 9 interwencji i odłowiono 11 szt. bezdomnych
psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 15006 zł. Opłata tzw. rezerwazyjna plus
ryczałt za każde odłowione zwierze.
Inspektor WZM Urząd Miasta Radzyn Podlaski
mgr Jerzy Kaczan

nrndcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=rmil&_action=prmt&_uicr-i IUOC_IUUUA...

Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Artur K. <faza@rejowiec.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.201309:17

Rejowiec, dnia 23 września 2013r.
W związku z nadesłanym wnioskiem o informację publiczną poniżej przesyłam odpowiedzi
na pytania zgodnie z ich numeracją.
1. Gmina Rejowiec posiada stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór, 21-100 Lubartów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. - odłowiono 16 szt. bezdomnych psów.
3. Poniesione koszty związane z odłowieniem bezdomnych psów w 2012 r. wyniosły 19
680,00 zł, forma płatności obejmuje opłatę jednorazową za umieszczenie w schronisku.
Artur Krupiński
Urząd Gminy Rejowiec
W dniu 2013-09-16 07:48, Sekretariat UG Rejowiec pisze:

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:
Fri, 13 Sęp 2013 22:14:27 +0200
Nadawca:
lubelskie soz < lube l s kie@ obrona- zwierząt .pl>
Adresat:
<sekretariat@ob5za.mbnet .pl>, <sekretariat@opolelubelskie .pl>,
<ostrow lubelski@gminy .pl> , <ostrowek g@woi . lublin.pl> , <um-parczew@wp . pl> ,
<piaski m@woi . lublin.pl>, <piszczac g@woi . lublin .pl>, <podedwo g@woi . lublin.pl>,
<sekretariat@umponiatowa .pl> , <gmina potok g@wp.pl> , <gmina@potokwielki .pl> ,
<puchaczow@lubelskie . pl>, <um@um. puławy . pl> , <inf o @ puławy . ug. go v. pl>,
<rachanie g@woi . lublin. pl>, <radecznica@mbnet .pl>, <sekretariat@radzyn-podl.pl>,
<ug@radzynpodlaski . pl>, <sekretariat@gmina . rej owiec. pl>, <info@rejowiec.pl>,
<rada@ug . rejowiec . pl>, <rokitno@wp. pl>, <rossosz@tlen.pl>, <ugruda-huta@o2 .pl>,
<rudnik g@woi . lublin.pl>, <urzad@rybczewice .pl>, <ryki@ryki .pl>, <ug@sawin.pl>,
<serniki g s@woi . lublin. pl> , <gmina-serokomla@go2 .pl> ,
<siedlisz g s@woi . lublin. pl>, <administrator@siemien.pl>,
<siennica g@woi . lublin. pl>, <sitno g@woi . lublin. pl>, <skierbieszow@zgwrp . org.pl>,
<sekretariat@slawatycze-gmina . pl>, < s osnów ica@ sosnowi ca .pl>,
<sosnowka@zgwrp . org . pl> , <wojt@spiczyn. gmina rp. pl> , <stanin@stanin.pl> ,
<ug@starybrus.lublin.pl>, <ug-stzamosc@cor .pl>, <stezyca g@woi . lublin. pl>,
<miasto@stoczek-lukowski .pl> , <sekretarz@stoczeklukowski .
<st r zyzewice@ lubelskie .pl>, <uq@sulow. pl>, <gmina@susiec . pl>,
<szastarka@bazagmin. pl>, <um@szczebrzeszyn.pl>, <urzad@swidnik. um. gov.pl>

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

*Wniosek o udzielenie informacji publicznej'

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną *krótkiej* odpowiedzi na pytania:

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

zleceń

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub

2013-09-23 14:21

tundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmKSŁ_uia=

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Burmistrz UM Rejowiec Fabryczny <burmistrz@rejowiec.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.201311:11

Uzupełniając pkt. 2 wniosku informujemy że
na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny w 2012 r. odłowiono 10 psów.
W dniu 2013-09-21 00:47, lubelskie soz pisze:

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

On 19.09.2013 10:18, Burmistrz UM Rejowiec Fabryczny wrote:
Witam
poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielnie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Robert Szokaluk
Sekretarz Miasta Rejowiec Fabryczny
Ad. l
Zawarto umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą "BLA-MAR" Blacha Mirosław w Chełmie.
Schronisko prowadzone przez Urząd Miasta Chełm.
Ad. 2
Koszty wyłapywania psów - 3 290 zł
utrzymanie w schronisku - 7 120 zł
W 2012 r. było w schronisku 1424 dobo psów.
Ad. 3

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku płacimy ryczałtem. Koszt akcji wyłapywania wyniósł
łączenie 10 410 zł.

W dniu 2013-09-13 22:14, lubelskie soz pisze:
Jędrzejów, 13.09.201:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowy
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywani
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywar
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2013-09-23 14:22

Roundcube Webmail:: informacjapuliczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&_uid=26&_mbox=..

informacja puliczna
Emilia Ciechomska <geodezja@ug.rejowiec.pl>
< lubelskie@obrona-zwierzat. pl >
17.09.2013 09:55

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 19.09.2013 r.
urząd Gminy w Rejowcu fabrycznym informuje :
1. W 2012 roku Gmina Rejowiec Fabryczny w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki współpracowała w ramach doraźnych zleceń z firmą BLA-MIR Blacha Mirosław w Chełmie .
2.W 2012 roku z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny odłowiono 6 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. kształtował się następująco : Utrzymanie - 3 345 zł. , Odławianie 2 952
zł.
Za utrzymanie płatność kwartalna , natomiast za odłowienie - płatność jednorazowa .
Kierownik Referatu Mienia , Ochrony Środowiska i Rolnictwa Emilia Ciechomska
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' WÓJT GMINY
21-504 R o k i t n o
p o w i a t bialski
a; o i

' u h e l ?* k i e

Rokitno dnia 25 września 2013r.

OŚ.6140.5.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie
W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu l
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami poniżej podaję odpowiedzi na
podane przez Was pytania:
Ad. l Gmina w 2012 r. posiadała umowę - zlecenie na czas określony na odłowienie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie irn opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, 21-400 Łuków, ul.
Międzyrzecka 41/36.
Ad. 2 Zbiorcze dane o ilości wyłapanych - utrzymywanych bezdomnych psów w 2012r.: 12 szt.

•*

Ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2012r.: 2.500,00 zł. /forma płatności - ryczałtowa/.

L/.ii K

U R Z Ą D GMINY
RUDNIK
22-330 Rudnik, pow. krasnostawski
woj. lubelskie
Tei./fax (084) 684-11-23

Rudnik, dnia 24 października 2013 r.

R.6140.7.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie
r

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14
września 2013 roku, Urząd Gminy Rudnik informuje, że w roku 2012 gmina nie
miała podpisanej umowy a także nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym nie poniosła kosztów na realizację powyższego
zadania.

Roundcube Webmail:: Informacja publiczna Rybczewice

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=240&_mbox.

Informacja publiczna Rybczewice
Magdalena Uniłowska <m.unilowska@rybczewice.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
07.11.2013 16:00

Cc!

Witam.
W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej Uprzejmie informuję:
Ad.1. W 2012 roku Gmina Rybczewice miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwiarząt ze
Schroniskiem w Krzesimowie ( Świdnickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami).
Ad. 2 W 2012 roku schronisko w ramach zawartej umowy z Gminą Rybczewice nie odbierało bezdomnych
zwierząt. Koszt O zł.
Ad. 3 Transport rannego bociana do placówki weterynaryjnej w Lublinie 200 zł.

Pozdrawiam
Magdalena Uniłowska
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel. 81 58 44 465
email: m. unilowska@rybczewice. pl

l
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loundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publiczn...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=109&_mbox.,

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej-opieka
nad bezdomnymi zwierzętami
Teresa Gulajew <teresa.gulajew@sawin.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 09:24

Cc3l.pi

Urząd Gminy Sawin informuję, że w 2012 roku zostały zaadoptowane przez osoby
fizyczne z Sawina 4 szt. bezdomnych zwierząt ( 2 sunie i 2 psy). Zwierzęta te zostały
objęte nie tylko opieką ludzi ale są pod opieką lekarzy weterynarii, l sunia została
poddana sterylizacji.
Pozdrawiam
Miłego dnia- Teresa Gulajew
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 21, 2013 12:30 AM
To: Teresa Gulajew
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej-opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów, które Gmina wyadoptowała w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 19.09.2013 13:55, Teresa Gulajew wrote:
Witam
Urząd Gminy Sawin pow. chełmski woj. Lubelskie uprzejmie informuje, że w 2012 roku nie
posiadał zawartej umowy . Sami radziliśmy sobie z zapewnieniem opieki dla bezdomnych
psów- znaleźliśmy osoby, które z ochotą je zaadoptowały i nadal utrzymują. Gmina w 2012
roku nie poniosła żadnych wydatków związanych z wyłapywaniem, utrzymywaniem oraz
opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Pozdrawiam Teresa Gulajew

2013-09-23 14:20

URZĄD GMINY
Serii I h!
r- K) 7......er-: h i
Serniki do. 1 9.09,20 1 3 r,
IOŚ. 1431,32,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

\V odpowiedzi na Pani e-maila informuję że:
Gmina Serniki w 2012 r, miała podpisana umowę z Łukowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt "Azyl", Międzyrzecka 41/36, 21 400 Łuków które świadczyło narn usługi
odławiania i niezwłocznego transportu odłowionych zwierząt do schroniska „AZYL" z,
siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4, NIP 537-20-63-229, REGON: 030296359.
reprezentowanego przez Annę fCempe-Korolezuk - Prezes,
Zgodnie z, umową za wykonanie usługi odłowienia i transportu do schroniska "Azyl" w BiaU-j
Podlaskiej 20 szt. zwierząt z terenu gminy Serniki Wykonawca pobiera \vvna.i>rud/ei'iie
ryczałtowe w kwocie 3600 zł brutto,
Natomiast koszty oddania do schroniska (zgodnie z umową) przedstawiają się następująco:
W ramach porozumienia Gmina Serniki zakupiła i przekazała schronisku w użyczenie l
kojec o wymiarach 3x4rn z zadaszeniem i drewniana podłogą ora 2 duże budy o łącznej
kwocie 5228,30.
Pobyt zwierząt z. terenu gminy Serniki rozliczany jest ryczałtem - przy przyjęciu zwierzęcia
300 zł netto za usługę weterynaryjni:! i z;i każdy miesiąc pobytu 150 zł netto również w formie
dotacji na pokrycie kosztów utrzymania zwierzęcia.
W 2012 r. łączny koszt odławiania transportu, i utrzymywania zwierząt w schronisku wynios!
6200 7.1 (sześć lysśecy dwieście złotych)
Informacja Q ilości zwicn-ąi odłowionych w 2012 r. z terenu gminy Serniki przedstawia
załącznik.

Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=172&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<gmina-serokomla@go2.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
03.10.2013 11:34

Uzupełnienie informacji do pkt.l
Gmina Serokomla udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt i zapewnianie im
opieki schronisku prowadzonemu przez Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt obecnie pod nazwą DASH.
Pozdrawiam Jasiński Paweł
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 28, 2013 2:15 PM
To: gmina-serokomla@go2.pl
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

On 27.09.2013 15:30, gmma-serokomla@go2.pl wrote:

Odpowiedz na Wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Serokomla informuje:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 r. Gmina Serokomla nie miała stałej umowy, udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

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

W 2012 r. wyłapano oraz zatrzymano na koszt Gminy zwierzęta w następującej
ilości : 7 psów

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Roundcube Webmail:: Realizacja zadania opieki nad bezdomnymi z...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Realizacja zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Grzegorz Jędruszak <jedruszak@siedliszcze.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201314:50

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.09.2013 r. dot. wykonywania zadań z
zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, iż w 2012 roku Gmina
Siedliszcze nie posiadała stałej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt.
Powodem tego stanu rzeczy był brak na lokalnym rynku podmiotów
zainteresowanych świadczeniem w/w usług. W związku z powyższym Urząd Gminy
Siedliszcze wspólnie ze Stowarzyszeniem Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
podejmował działania mające na celu znalezienie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt. Koszty poniesione na realizację całego zadania w
głównej mierze przypadają na zakup karmy dla zwierząt.

Z poważaniem
Grzegorz Jędruszak
Z-ca Wójta Gminy Siedliszcze
tel. 82 569 22 01

Siemieó, dn. 25.09.2013 r.

RGŻ 6140.1.2013

P. Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt

Dół. -

wniosek o udzielenie

informacji

publicznej

nadesłany poczta elektroniczną

zdn. i 3.09.2013 r.

W odpowiedzi na Pani pytania uprzejmie informuje, iż:

Ad. L
W roku 2012 Gmina Siemień zawarła porozumienie w zakresie postępowania z bezdomnymi
zwierzętami i opieki nad nimi z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt,

Ad 2.
Pracownik Urzędu Gminy sporządził wykaz psów bezdomnych odebranych z terenu Gminy
Siemień w roku 2012 na podstawie rozmów telefonicznych z pracownicą ŁTPZ.

Ad 3.
W roku 2012 Gmina poniosła koszty realizacji zadania w wysokości 5.000,00 zł., w formie
opłaty ryczałtowej.

jt

Roundcube Webmail:: udzielenie odpowiedzi

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=39&_mbox=.,

udzielenie odpowiedzi
Urząd Gminy w Siennicy <rolnictwo@ugsiennica.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.201313:17

R.6140.18.2013
Urząd Gminy w Siennicy w odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2013r. podaje poniższe odpowiedzi:
1.
W roku 2012 gmina posiadała podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie opieki z firmą PERRO Marzena Golańska, Zamienię gm. Mińsk Mazowiecki
2.
Ilość psów-5szt;
3.
koszt -12 432 zł-forma płatności oparta na bieżącej ewidencji

insp. d/s rolnictwa
Grażyna Osica

1

-7

WÓJT GMINY SITNO

Sitno, dnia 26.09.2013r.

22-424 S I T N O
pow. zamojski, woj, lubelskie
tel. 084-611-23-27. fax 084-611-23-08

R.6140.5.13

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2013r. dot. bezdomności zwierząt
informuję jak niżej :
1. Odławianie zwierząt na terenie gminy realizowane jest przez firmę Usługi
Sanitarno -Porządkowe Piotr Łachno z siedzibą Chyża 25 , 22-400 Zamość
2. W 2012 roku odłowiono l psa .
3. W 2012 roku na realizację zadania zabezpieczono 11000,00 zł, płatność była
jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

Roundcube Webmail :: Gmina Skierbieszów zwierzęta

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=175&_mbox..

Gmina Skierbieszów zwierzęta
Rafał Kostyński <r.kostynski@wp.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
04.10.201309:42

Witam
oto odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji:
Ad.l Ze schroniskiem zwierząta w Zamościu.
Ad.2 W 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 6 psów.
Ad.3 Koszt w 2012 r. - 5.800,00 zł - opłaty jednorazowe.

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca

Data

https://poczta.ca].pl/?_task=mail&_action=print&_uid=18&_mbox=.

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Sławatycze <gmina@slawatycze.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

16.09.201314:16

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy:
1.
W 2012 roku Gmina Sławatycze nie miała podpisanej stałej umowy ze
schroniskiem, udzielała doraźnych zleceń.
2.
W 2012 roku: 3 psy odłowione na koszt Gminy, 11 psów
zaszczepiono/wysterylizowano.
3.
W 2012 roku koszt: 7,380,00zł Płatność jednorazowa.
Z poważaniem
Arkadiusz Misztal
Sekretarz Gminy Sławatycze
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 12:15 AM
To: gmina@zamosc.pl; gmina@slawatycze.pl; sekretariat@pulawy.gmina.pl;
sekretariat@parczew.com; ug_ostrowek@interia.pl; um@piaski.pl; sekretariat@piszczac.pl;
ug@gmina-podedworze.pl; sekretariat@um.poniatowa.pl; rachanie@lubelskie.pl;
urzad@rudnik.gmina.pl; ug@serniki.eurzad.eu; ugsiedliszcze@zeto.lublin.pl;
ugsiennica@poczta.fm; ugsitno@sitno.gmina.pl; sekretariat@stezyca.eurzad.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 1 4.09.20 1 3 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?

l
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Roundcube Webmail :: inform.publ.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=28&_mbox=..

inform.publ.
Sekretarz UG Sosnowica <sekretarz@sosnowica.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 10:28

Urząd Gminy w Sosnowicy przesyła odp. na pytania z wniosku z dn.!3.09.2013r.
1.
Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i lub zapewnianie im opieki? - umowa ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki
nad Zwierzętami.
2.
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012r.? - 6 psów
3.
Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)? -8 100 zł. płatność jednorazowa za umieszczenie w schronisku każdego psa.

Beata Wachulik
UG Sosnowica

7A

Roundcube Webmail:: informacja publiczna - zwierzęta

Temat
Nadawca
Odbiorca
Kopia
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2145&_mb.

informacja publiczna - zwierzęta
Maria Więcek <sekretariat@sosnowka.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
'Maria Więcek' <sekretariat@sosnowka.pl>
24.09.2013 10:08

Gmina Sosnówka informuje :
1.
Gmina ma zawarte porozumienie z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt na doraźne
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im tymczasowej opieki do momentu adopcji.
2.
W roku 2012 wyłapano 8 sztuk psów.
3.
Koszt realizacji zadania ,to ryczałt w kwocie 2500,00 zł
Z poważaniem

l zł

Maria Więcek Sekretarz Gminy

Spiczyn, dnia 17.09.2013 r.
Urząd Gminy
21-077 Spiczyn
woj. lubelskie
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Odpowiadając na wniosek z 13.09.2013 r. dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informujemy:
1. Gmina Spiczyn posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
psów i umieszczanie ich w schronisku z Świdnickim
Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami, 21-040 Świdnik, ul.
kosynierów 3/29.
2. W roku 2012 z terenu Gminy odłowiono i umieszczono w
schronisku 21 szt. psów.
3. Ogólny koszt poniesiony przez gminę na ten cel w 2012 r. to 25.200
zł obejmujący koszty odłowienia i umieszczenia w schronisku
płacony jednorazowo.
Janusz Fitzerman

Roundcube Webmail:: bezdomne zwierzęta - gmina Stanin

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=153&_mbox.,

9THHCN
Temat
Nadawca

bezdomne zwierzęta - gmina Stanin
Magdalena Gozdołek <m.gozdolek@stanin.pl>

Odbiorca
Data

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.201308:27

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej udzielam następujących odpowiedzi:
1.

czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012r. gmina Stanin nie miała podpisanej umowy i oraz nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
W 2012r. wszystkie znalezione bezpańskie zwierzęta (ilość 3 szt.) zostały dobrowolnie
przysposobione przez mieszkańców gminy
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
brak
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
brak

Pozdrawiam
Magdalena Gozdołek
Urząd Gminy Stanin
tel. 025 798 1105

io
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Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=138&_mbox...

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Stary Brus <ug@starybrus.lublin.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.2013 14:31

W 2012 roku odłowiono we własnym zakresie 5 bezdomnych psów i przekazano je do bezpłatnej adopcji
mieszkańcom naszej gminy.
Na zakup karmy na wyżej wymienionych psów oraz opiekę weterynaryjną wydano kwotę 280zł.

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:14 PM
To: sekretariat@obsza.mbnet.pl; sekretariat@opolelubelskie.pl; ostrow_lubelski@gminy.pl;
ostrowek_g@woi.lubiin.pl; um-parczew@wp.pl; piaski_m@woi.lublin.pl;
piszczac_g@woi.lubiin.pl; podedwo_g@woi.lublin.pl; sekretariat@umponiatowa.pl;
gmina_potok_g@wp.pl; gmina@potokwielki.pl; puchaczow@lubelskie.pl; um@um.pulawy.pl;
info@pulawy.ug.gov.pl; rachanie_g@woi.lublin.pl; radecznica@mbnet.pl; sekretariat@radzynpodl.pl; ug@radzynpodlaski.pl; sekretariat@gmina.rejowiec.pl; info@rejowiec.pl;
rada@ug.rejowiec.pl; rokitno@wp.pl; rossosz@tlen.pl; ugruda-huta@o2.pl;
rudnik_g@woi.lublin.pl; urzad@rybczewice.pl; ryki@ryki.pl; ug@sawin.pl;
serniki_g_s@woi.lubiin.pl; gmina-serokomla@go2.pl; siedlisz_g_s@woi.lubiin.pl;
administrator@siemien.pl; siennica_g@woi.lublin.pl; sitno_g@woi.lubiin.pl;
skierbieszow@zgwrp.org.pl; sekretariat@slawatycze-gmina.pl; sosnowica@sosnowica.pl;
sosnowka@zgwrp.org.pl; wojt@spiczyn.gminarp.pl; stanin@stanin.pl; ug@starybrus.lublin.pl;
ug-stzamosc@cor.pl; stezyca_g@woi.lublin.pl; miasto@stoczek-lukowski.pl;
sekretarz@stoczeklukowski.pl; strzyzewice@lubelskie.pl; ug@sulow.pl; gmina@susiec.pl;
szastarka@bazagmin.pl; um@szczebrzeszyn.pl; urzad@swidnik.um.gov.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=237&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
UG Stary Zamość <gmina@staryzamosc.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
05.11.201308:13

cal

Schronisko w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161
J. Czarny
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, October 25, 2013 12:36 AM
To: UG Stary Zamość
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

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

On 24.10.2013 09:17, UG Stary Zamość wrote:

W załączeniu odpowiedzi na pytania
J. Czarny
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, October 23, 2013 11:04 AM
To: gmina@belzyce.pl; sekretariat.chodel@eurzad.eu; gmina@chrzanow.eurzad.eu;
sekretariat@dorohusk.com.pl; sekretariat@glusk.pl; poczta@goraj.eurzad.eu;
gmina@hansk.pl; sekretariat@hrubieszow-gmina.pl; ugizbica@mbnet.pl;
ugjablon@jablon.pl; gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu; sekretariat@gminajozefow.pl;
um@umkd.pl; kock@kock.pl; konstantynow@lubelskie.pl; ugkonskowola@post.pl;
krasnob_m@woi.lublin.pl; miasto@krasnystaw.pl; wojt@krasnystaw.ug.gov.pl;
ug_krasniczyn@2com.pl; sekretariat@krzczonow.mbnet.pl; info@ksiezpol.pl;
kurow@lubelskie.pl; ug@lesnapodlaska,pl; sekretariat@laszczow.pl; ug@lomazy.pl;
sekretariat@um.lukow.pl; sekretariat@lukow.ug.gov.pl; sekretariat@michow.eurzad.eu;
sekretariat@modliborzyce.pl; info@niedrzwicaduza.pl; ugnielisz@mbnet.pl;
sekretariat@opolelubelskie.pl; ostrowlubelski@lubelskie.pl; ug@radzynpodlaski.pl;
rokitno@wp.pl; gmina@rossosz.pl; sekretariat@rudahuta.pl; urzad@rudnik.gmina.pl;
urzad@rybczewice.pl; ryki@ryki.pl; gmina@siedliszcze.pl; gmina@staryzamosc.pl;
um@szczebrzeszyn.pl; gmina@telatyn.pl; sekretariat@tomaszowlubelski.pl;
sekretariat@trzebieszow.gmina.pl; tuczna@wp.pl; sekretariat@uchanie.eurzad.eu;
gmina@ulhowek.eurzad.eu; uscimow@lubelskie.pl; gmina@wawolnica.pl;
wilkow@wilkow.eurzad.eu; gmina@wisznice.pl; gmina@wojslawice.eurzad.eu;
wola_myslowska@o2.pl; urzad.gminy@zakrzowek.lubelskie.pl; sekretariat@zalesie.pl;
gmina@zamosc.pl
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Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=237&_mbox..

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? Piotr Łachno Usługi
Sanitarni-Porządkowe , 22-400 Zamość, Chyża 25

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.? 4 sztuki

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)? Kwota ogółem 9 649,20 zł rocznie, płatność
każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierząt.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

URZĄD GMINY STĘZYCA
08- 540 Stężyca, ul. Plac Senatorski l, tel. (081) 866-30-36, fax: (081) 866-30-67
e-mail: setcretariat@stezyca.eurzad.eu
Regon: 000541782
MP: 716-22-49-644

Stężyca 18.09.2013
RL.6140.3.2013
Stowarzyszenie Obrony
Zwierząt
Jędrzejów, woj.świętokrzyskie
W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Stężycy informuje :
l/ gmina nie miała w 2012r. stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ( do opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
wysłane były pisma do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze
k/Lubartowa , Schroniska dla Zwierząt w Puławach oraz Schroniska dla Zwierząt
w Białej Podlaska żadne ze schronisk nie zawarło umowy z gminą /brak miejsc
dla bezdomnych zwierząt / .
21 w 2012r. jedynie doraźna pomoc dla bezdomnych psów zlecana była
Przychodni Weterynaryjnej ESKULAP ul:Wiślana 28 w Dęblinie.
3/ w 2012r. płatność 907,20 zł 2 faktury za opiekę bezdomnych psów , badanie
i obserwacja ich wystawione były przez Przychodnię Weterynaryjną ESKULAP
w Dęblinie.

Z poważaniem

£7i2*r

Elżbieta" Janiszek

Stoczek Łukowski 2013-09-20

ORM.1431.12.2013
Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13 września 2013 roku (wpłynął 17.09.2013 r.), Urząd Miasta w Stoczku
Łukowskim informuje:
1. W 2012 roku Miasto nie posiadało stałej umowy
i nie zlecało
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 roku na terenie miasta nie były wyłapywane bezdomne zwierzęta
i nie były utrzymywane na koszt Miasta.
3. Miasto w 2012 roku nie poniosło kosztów na zadanie: opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie; w przyszłości opłata za
umieszczenie psa w schronisku będzie oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem
Grzegorz Pucis
Inspektor ds. gospodarki komunalnej.

Roundcube Webmail :: odpowiedź - Stoczek Łukowski

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=147&_mbox...

odpowiedź - Stoczek Łukowski

Nadawca

Renata Kruk <renata.kruk@stoczeklukowski.pl>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

27.09.2013

11:51

^^^\
< I

nc

*HL

^^

Stoczek Łukowski 27.09.2013r.
WI.6140.03.2013

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej w
zakresie ochrony zwierząt informuję:
Ad. l Zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki realizuje na
terenie gminy Stoczek Łukowski zakład budżetowy gminy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stoczku Łukowskim.
2. Wyłapano, zapewniono opiekę weterynaryjną i oddano do adopcji 5 bezdomnych psów.
3, Koszt zadania; 491,31zł.
z poważaniem
Renata Kruk, Urząd Gminy Stoczek Łukowski

1
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GMINA S T R Z Y Ż E W I C E
POWIAT LUBELSKI * WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

M. 1431.13.2013

Strzyżewice, dnia 17 września 2013 r.

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 13 września br. Wójt Gminy Strzyżewice informuje,
iż w 2012 roku Gmina Strzyżewice podpisała umowrę na odłów, umieszczenie w schronisku oraz
dalszą

opiekę nad bezdomnymi

psami, ze Świdnickim

Stowarzyszeniem

Opieki nad

Zwierzętami. W 2012 roku gmina wydatkowała kwotę 7 945,26zł na wyłapywanie bezdomnych
psów i zapewnienie im opieki. Kwota ta dotyczy 8 sztuk zwierząt.
Z poważaniem

ia Wfjta
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WO.6140.1Q.2013

Stowarzyszenie Obirena Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 13 września 2013r. dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję co następuje:
l/ zapewnianie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) realizuj© Schronisko Dla
Bezdomnych Psów w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161 na podstawie zawartej stałej
umowy,
21 w 2012 roku wyłapano na terenie gminy i przekazano do schroniska łącznie 9 psów,
kotów nie wyłapywano,

3/ koszt realizacji całego zadania w 2012 roku to kwota 18,819 zł z jednora2»wą formą
płatności za umieszczenie psa w schronisku.

....

Susiec, dnia 17.09.2013 r.
Urząd Gminy Susiec
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec
ROŚ-L6140.15.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.09. 2013 r. Urząd Gminy Susiec, pow. Tomaszowski, woj. Lubelskie
informuje co następuje:
1.Gmina Susiec w 2012 roku nie posiadała stałych ani doraźnych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2.W 2012 roku Gmina Susiec we własnym zakresie odłowiła 3 bezdomne psy,
które następnie przekazane zostały do adopcji.
3. Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
Gmina Susiec w 2012 roku wydatkowała kwotę l 318 zł. Były to płatności
za wykonane usługi weterynaryjne (badanie, leczenie, sterylizacja
bezdomnych psów i kotów), dokonane w formie przelewu na podstawie
faktury wystawionej przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Inspektor ds. rolnictwa
ochrony środowiska i leśnictwa
inż. Zygmunt Łasocha

Świdnik 24.09.2013 r.
WIKI-K.6140.8.2013

Prezes
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Agnieszka Lechowicz

W odpowiedzi na Państwo pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobów
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" na terenie Gminy Miejskiej Świdnik
informuję:
Gmina Miejska Świdnik od wielu lat współpracuje ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki
nad zwierzętami ze schroniskiem w Krzesimowie. W roku 2012 Gmina Miejska Świdnik również
posiadała zawartą umowę ze Stowarzyszeniem, (umowa obowiązuje do 31.12.2013r.) w ramach
której odłowiono 24 bezdomne psy. Środki wydatkowane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
w roku 2012r., to 94,8tys. złotych.
Za utrzymanie w schronisku 72 szt psów odłowionych z terenu miasta, Gmina w ramach umowy
przekazuje co miesiąc 11300zł, a stawka za jednego odłowionego psa wynosi 240zł.

insp. Danuta Miazek
tel. 817517624

wiki-k@e-swidnik.pl WIKI - Referat Infrastruktury Komunalnej
-ochrona środowiska
Gmina Miejska Świdnik tel. 81 751 76 24, fax 81 751 76 08
NIP 7122904551 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik
www.swidnik.pl naczelnik Magdalena Kurowska

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=91&_mbox=..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Tarnawatka <gmina@tarnawatka.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 14:53

Ad.1. W 2012 roku Gmina Tarnawatka nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W 2012 roku cztery psy zostały wyłapane i przekazane do adopcji.
Ad.3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 404,25 zł. Opłaty dotyczyły zakupu karmy dla
psów.

----- Original Message ----From: lubelskie soz
To: gmina@tarnawatka. pl ; tarnogrod m@woi. lublin. pl ; telatyn@lubelskie.pl ; terespolum@lubelskie. pl
info@terespol.ug.gov.pl ; tereszpol g@woi.lublin.pl : umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl ;
sekretariat@tomaszowlubelski.pl ; trawniki_g@woi. lublin. pl ; trzebiesz g@woi. lublin. pl ;
trzesz g s@woi. lublin. pl ; ugtrzydnik@ops.pl ; tuczna@wp.pl ; turobin g@woi. lublin. pl ;
tyszowce@tyszowce. pl ; uchanie g@woi.lublin.pl ; ulanmaiorat@lubelskie. pl ; ulhow g s@woi. lublin. pl ;
uleź g@woi. lublin. pl ; urszulin g_s@woi. lublin. pl ; gmina@urzedow.pl ; uscimow@lubelskie. pl ;
wawolnica@woi. lublin. pl ; werbkowice_g_s@woi. lublin. pl ; ugwierzbica@poczta.onet.pl ;
wilkolaz g@woi.lublin.pl ; wilkow@lubelskie.pl ; wisznice g@woi. lublin. pl ; info@um.wlodawa.pl ;
kancelaria@gmina-wlodawa.pl ; wohyn@home.pl ; info@wojciechow. pl ; urząd gminy @wojcieszkow. pl ;
wojslaw g@woi. lublin. pl ; wolamys g s@woi. lublin. pl ; wola@wolauhruska. pl ; wolka@bazagmin.pl ;
wyryki g@woi.lublin.pl ; ug@ugwysokie.lbl.pl ; zakrzew@lubelskie. pl ; wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl
zalesię g@woi. lublin. pl ; bpm@zamosc.um.gov.pl ; gmina@zamosc.pl ; um@zwierzy nieć, info. pl ;
zmudz@wp.pl ; zolkiewka g@woi. lublin. pl ; admin@zyrzyn.pl
Sent: Friday, September 13, 2013 10:15 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

Podstawa prawna naszej prośby:

Roundcube Webmail:: odpowiedź na pismo w sprawie udzielenia in...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=181&_mbox...

odpowiedź na pismo w sprawie udzielenia informacji
publicznej
Roman Struś <r.strus@tarnogrod.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
08.10.201310:02

1. W 2012 r. gmina Tarnogród zawarła umowę z lekarzem wet. Anną Smyk,
Lipiny Górne 72, 23-423 Potok Górny która prowadzi Dom Tymczasowy dla Bezdomnych
Zwierząt na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę.
2. W 2012 r. z terenu gminy Tarnogród został odłowiony l bezdomny
pies .
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 1050,00 zł. Jest to płatność
jednorazowa za odłowienie psa i utrzymanie w Domu Tymczasowym dla Bezdomnych
Zwierząt.

Roman
Struś

Roundcube Webmail:: wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

ttf*$To
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

wniosek o udzielenie informacji publicznej
Józef Paderewski <jpaderewski@terespol.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 13:48

\

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp.: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na podstawie zawartej umowy zapewniało Schronisko
„Azyl" w Białej Podlaskiej
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Odp.: W 2012 roku z terenu miasta odłowiono
O - kotów
11 - psów z czego 7 psów po odłowieniu trafiło do adopcji
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę? (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Odp.: Opłata była rozliczana za każdy miesiąc pobytu zwierzęcia w schronisku do momentu dokonania
adopcji. Opłata była liczona w oparciu o prowadzoną ewidencję bezdomnych zwierząt umieszczanych w
schronisku. Wypłata środków następowała po przedstawieniu rachunku - rozliczenia na konto schroniska.
Łączny koszt zapewnienia opieki w 2012 roku wyniósł 5100,00 zł.
Z poważaniem
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=96&_mbox=.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Danuta Wowczeniuk <info@terespol.ug.gov.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 09:48

Terespol, 20.09.2013
0-KR.1431.29.2013.DW
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2013 r, Gmina Terespol przesyła informacje na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą
o ochronie zwierząt:

1.

Gmina Terespol w 2012 roku miała podpisaną stałą umowę
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 2012 roku odłowiono i umieszczono
w schronisku - 18 szt. bezdomnych psów oraz l sukę ze ślepym miotem.
3.
Koszt realizacji zadania tj. odłowienia, transportu i umieszczenia
w
schronisku bezdomnych psów w 2012 roku wyniósł 23.616 zł.
Forma płatności za wykonaną usługę zawierała opłatę roczną stałą ryczałtową
oraz płatność za każdego psa po jego dowiezieniu
do schroniska w następujących wysokościach:
Opłata ryczałtowa za rezerwację Opłata za każde odłowione
miejsca w schronisku dla zwierząt zwierzę (zł brutto)
(zł brutto)
2012
1.476,00
1.230,00

Rok

Ponadto Gmina poniosła koszty za:
- obserwację weterynaryjną 5 szt. psów
- 1.250,00 zł.,
- sterylizacja l suki
- 400,00 zł.

Z poważaniem
Danuta Wowczeniuk
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych

W dniu 2013-09-13 22:15, lubelskie soz pisze:

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Nadawca
Odbiorca
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Maria Skóra <sekretarz@tereszpol.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 19:08

Odpowiedź
Ad.l. W 2012 roku - gmina nie zawarła stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast w 2013 r. zawarła umowę z Prezydentem Miasta Zamość.
Ad. 2 Nie było wyłapywania w 2012 r. na koszt gminy.
Ad. 3 Nie było kosztów w 2012 r,
From: Sekretariat [mailto:gmina@tereszpol.pl]
Sent: Monday, September 16, 2013 11:38 AM
To: sekretarz@tereszpol.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 12:41 AM
To: gmina@grabowiec.pl; um@terespol.pl; urzadmiejski@tarnogrod.eu; gmina@tereszpol.pl;
trawniki@trawniki.pl; sekretariat@trzebieszow.qmina.pl; grnina@trzeszczany.pl;
sekretariat@turobin.pl; sekretariat@uchanie.eurzad.eu; sekretariat@ulhowek.eurzad.eu;
gmina@ulez.eurzad.eu; sekretariat@urszulin.eu; gmina@wawolnica.pl; ug@werbkowice.pl;
wilkolaz@wilkolaz.eurzad.eu: gmina@wisznice.pl; gmina@wojslawice.eurzad.eu;
wola myslowska@o2.pl; sekretariat@wyryki.eu; sekretariat@zalesie.pl;
sekretariat@zolkiewka.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

tu MłASIA
TOMASZÓW IUBRSKI

Tomaszów

GK.143LS.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W Jędrzejowie

Na podstawie art.10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U Nr, 112 póz 1198 ze zmianami ) w związku z otrzymanym wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął dnia 16.09. 2013r. Urząd Miasta udziela
odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. - wyłapywanie MZD - doraźnie , w razie konieczności
- schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu

2. -18 psów

3. -5919,30
- Jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz usługi sanitarne , leczenie 2945,90
-Zakup karmy 2973,40

l tę, MI'

/'a ircsc udii
P. Jadwiaa Światowiec

Tomaszów Lubelski 2013.10.24

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów

Gmina Tomaszów Lubelski podaje informację dotyczącą ochrony zwierząt:
1. Gmina Tomaszów Lubelski ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Miastem Zamość.
2. W roku 2012 wyłapano l sztukę bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji zadania 2066,40 złotych.
Gmina ponosiła jednorazowe opłaty za przyjęcie zwierząt do schroniska.

RRG.6140.2.2013

Trawniki, dn. 23.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwieraąt
Jędrzejów .woj, Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.09,2013r. w
sprawie wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Trawniki informuje że:

l .Gmina Trawniki miała zawartą umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami w 2012r. ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Krzesimowie, 21-007 Mełgiew,

2.W roku 2012 oddano do schroniska 7 psów,

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 10 000,00 zł - w tym opłata
jednorazowa za rezerwację miejsca w schronisku dla zwierząt 1600,00 zł. oraz
odłów i opiekę w schronisku za jedną sztukę 1200,00 zł.

•

Roundcube Webmail:: Maił
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Gmina Trzebieszów <gmina@trzebieszow.gmina.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.10.2013 11:42

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy Trzebieszów
informuje, jak poniżej:
Ad.l) W 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie miał podpisaną umowę na wyłapywanie i
opiekę bezdomnych zwierząt z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.
Ad.2) w 2012 r. wyłapano 19 psów z terenu gminy Trzebieszów.
Ad.3) Koszt wyłapywania w 2012 r. wynosił 5.500 zł. Forma ryczałtowa.
Marcin Sulej
UG Trzebieszów

Trzeszczany, 2013-09-24

RGG. 1431.12.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów
www. Otjrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania Dopieka nad bezdomnymi zwi - e;* «ni i ich wyłapywanie", uprzejmie
informuję;
Ad. l

W 2012 r. była udzielana doraźna pomoc zapewniająca opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez
Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu.

Ad 2
W roku 2012 r. pomoc została udzielona dwóm zwierzętom (psom).
Ad 3

Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wyniósł 217,97 zł.

Wyk. L W.

OC

Tfzydnik Duży, dnia 18.09.2013 r,
RŻL.6140.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

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 2012 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych ze względu na ograniczone możliwości jej podpisania ze schroniskami.
Udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Nowodworze k. Lubartowa. W 2012 roku wyłapano i odstawiono do schroniska
2 sztuki bezdomnych psów. Koszt powyższej usługi wniósł 4920 zł i został zapłacony
jednorazowo.

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Gmina Tuczna <tuczna@wp.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.10.201308:07

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)? ryczałtowa 3600,W dniu 2013-10-25 00:37, lubelskie soz pisze:

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

On 24.10.2013 09:51, Gmina Tuczna wrote:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.? 5 SZt.

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)? ryczałtowa
Za opóźnienie przepraszamy.
Pozdrawiam
Henryka Maziarz

W dniu 2013-10-23 11:04, lubelskie soz pisze:

Jędrzejów, 23.10.2012

Turobin, dnia 17.09.2013 r.
OA.8135.9.2013 .HM

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2013r w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. W 2012 r. gmina Turobin zawarła umowę z miastem Zamość reprezentowanym przez
Marcina Zamoyskiego - Prezydenta miasta Zamościa, dotyczącą przyjmowania do Schroniska
bezdomnych psów z terenu gminy Turobin.
2. W 2012 r. przekazano do schroniska l psa (jednorazowy koszt złapania i utrzymywania w
schronisku wyniósł 2178,10 zł.).
3. Zakupiono materiały edukacyjne - ulotki dotyczące sterylizacji i kastracji psów i kotów w ilości
1000 szt. za kwotę 222,40 zł.
4. Zakupiono 10 kg suchej karmy na dokarmianie bezdomnych kotów za kwotę 55 zł.

,

.

O.ŚR.6140.7.20!3

.
Tyszowce 18.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jfdrzejów, woj. Świętokrzyskie

Urząd Miejski w Tyszowcach udziela informacji z realizacji wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2012:
1. Gmina Tyszowce w roku 2012 zawarła umowę z Panem Kopytko Kamil zamieszkały
Zamłynie, ul. Zamojska 71, 22-630 Tyszowce na wyłapywanie bezdomnych psów
przebywających na terenie Gminy oraz przechowywanie ich w zorganizowanym u siebie na
posesji, przytulisku dla bezdomnych zwierząt a następnie przekazanie ich do schroniska dla
bezdomnych psów w Zamościu.
2. Została zawarta umowa z Panem Świerszczem Wiesławem Lekarzem Weterynarii na
zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej w przypadku powstania zdarzenia
drogowego z udziałem zwierząt na terenie Gminy Tyszowce,
3. W roku 2012 zostało wyłapanych na terenie Gminy Tyszowce i przekazanych do
schroniska w Zamościu sześć bezdomnych psów,
4. Koszt realizacji całego zadania wynosi 7828.00 złotych. Płatność następowała
każdorazowo za wykonaną usługę.

s :;
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RE: FW: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Elżbieta Szewczuk <e.szewczuk@uchanie.eurzad.eu>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201308:46

Witam
Psy były przekazywane do schroniska w Chełmie.
Pozdrawiam
Elżbieta Szewczuk
Urząd Gminy Uchanie

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, October 29, 2013 2:15 AM
To: Elżbieta Szewczuk
Subject: Re: FW: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

A my ponownie informujemy, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu
wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazała bezdomne psy w 2012
r.
A. Lechowicz, SOZ

On 28.10.2013 13:02, Elżbieta Szewczuk wrote:
Witam
Ponownie przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: Elżbieta Szewczuk [mailto:e.szewczuk@uchanie.eurzad.eu]
Sent: Thursday, October 24, 2013 8:14 AM
To: 'lubeskie@obrona-zwierzat.pl'
Subject: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Witam
Uprzejmie informuję, że odpowiedziałam na Państwa wniosek w dniu 18.09.2013r.
nie wiem dlaczego nie otrzymaliście go Państwo.
Dlatego też jeszcze raz przekazuję odpowiedzi na przedmiotowe pytania.
Urząd Gminy Uchanie w 2012 nie miała podpisanych umów na stałe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Oddano do schroniska 2 bezdomne psy.
Koszt całego zadania wynosił 674,80 zł.
Pozdrawiam
Elżbieta Szewczuk
Urząd Gminy Uchanie
Tel. 846577 266

2013-10-2922:34

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

Nadawca

Tomasz Niebrzegowski
<tomaszniebrzegowski@ulanmajorat.pl>

Odbiorca
Data

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
27.09.2013 10:31

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
udzielam odpowiedzi na następujące pytania:
Ad. 1. W 2012 r. Gmina nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zpawienienie im opieki.
Incydentalne odłapywanie bezdomnych zwierząt było zlecane firnie z Łukowa.
Ad.2 Gmina nie posiada ewidencji ile zwierząt zostało przekazanych do adopcji ale ile obecnie znajduje się z
schrpnisku.
Ad. 3 W 2012 r. gmina uiściła firmie z Łukowa 4500,00 zł po 500,0 zł za odłapanie i przekazanie zwierząt za 1
miesiąc.

9nn.11.99
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odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej Urząd Gminy Ułęż

Nadawca

Katarzyna Pastuszka <osakowskak@gmail.com>

Odbiorca

<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.2013 13:02

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane w
mailu pytania:
Ad. 1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Ułęż nie miała podpisanych umów oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Brak danych
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
0,00 zł
Pozdrawiam
Katarzyna Pastuszka
Insp. ds. gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Ułęż
tel./fax. 81 866 70 28 wew. 38

URZĄD GMIN Y
URSZULI N
! : ;;

- '-1 Urszulin

Unzulin, 2013-09-18

-.-i n"m'l\ 571-10-24
61.6140,5,2013,81,

Stowarzyszeni*? Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyski*

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie
dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

publicznej, przesyłam informacje

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

W 2012 roku gmina Urszulin posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt
ze
Świdnickim
Stowarzyszeniem
Opieki
nad
Zwierzętami
21-040 Świdnik, ul Kosynierów 3/29.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kołach) wyłapanych i/łub utrzymywanych
na koszt gminy w 2ttl2r,?
5 psów
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Całkowity koszt zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wyniósł:
8818,18 zł
Forma płatności to opłata jednorazowa za odebranie psa oraz jedna opłata roczna tytułem tzw.
gotowości.

f:

Urzędów, 31.09.2013 r.

GG. 6140. 10. 2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Urzędowie informuje,

że:
1. W roku 2012 Gmina Urzędów miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowodworze na wyłapywanie bezdomnych zwierząt/psów/ i umieszczenie ich w
schronisku,
2. W roku 2012 było wyłapane 22 bezdomnych psów i umieszczono ich w schronisku
3. Koszt zadania za 2012 r. wyniósł 27 830 z ł . Zapłata następowała każdorazowo po
wystawieniu faktury.
Sporządził: Flis Józef

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wn. o udzielenie informacji pu...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=217&_mbox..

Odpowiedzi:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku odławianiem zwierząt zajmował się
Gabinet Weterynaryjny Zb. Górecki, Ciecierzyn 80A

21-025 Niemce.
W przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt,
pomocy rannym zwierzętom udziela (całodobowo) gabinet wet.
w Wąwolnicy ul. lubelska 43.
Obecnie posiadamy jeszcze jedną podpisaną umowę na odławianie
bezpańskich psów/kotów ze schroniskiem prowadzonym
przez CAIWET ul. Sienkiewicza 12, 24-100 Puławy.
Na 2013r. mamy przeznaczoną kwotę 8.000,- zł na
realizację odławiania bezpańskich zwierząt.
Oba wspomniane gabitety prowadzą instytucję adopcji zwierząt.
Zagadnienia związane z tą tematyką sąą poruszane podczas zebrań wiejskich
ale analiza tematu wskazuje, że zjawisko bezdomności jest skutkiem
podrzucania zwierząt z terenów miejskich do naszej gminy wiejskiej.
Wciąż poszukujemy schroniska, które zechce podpisać stałą umowę i przyjmować odłowione na terenie
gminy zwierzęta.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
odłowionych 8 psów, do tego dokarmianie przez okres pobytu w właścicieli ZK (6 psów i 4 kotów)

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
z budżetu gminy łącznie - 6399,88zł
forma płatności za opiekę - jednorazowa za odłowienie + umieszczenie w schronisku
Na 2013r. mamy przeznaczoną kwotę 8.000,- zł na
realizację odławiania bezpańskich zwierząt.

Pozdrawiam
Krzysztof Wasilewski

7
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Re: Fwd: odp. na wniosek o udzielenie informacji
publicznej Gmina Werbkowice
beatakulik@werbkowice.pl <beatakulik@werbkowice.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 11:01

W nawiązaniu do wniosku o udzielnie informacji publicznej uzupełniam podaną informację w pkt Ad.3, o niżej
podane dane:
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2012 : - l 992,60 zł
Gabinet weterynaryjny: leczenie, kastracja, sterylizacja - 712,80 zł.
opieka w schronisku: 7 011,00 zł
Łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 : 9 716, 40 (słownie: dziewięć tysięcy
siedemset szesnaście 40/100).
Za udzielenie niepełnych informacji przepraszam.
Beata Kulik - pracownik Urzędu Gminy Werbkowice

Dnia 23 wrzesień 2013 o 08:24 "beatakulik@werbkowice.pl" <beatakulik@werbkowice.pl> napisał(a):
Kwota 7.011,00 zł obejmuje tylko opiekę w schronisku.
B. Kulik.
Dnia 21 wrzesień 2013 o 00:42 lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a):
Wnoszę o uściślenie odpowiedzi:
czy kwota 7.011 00 zł obejmuje całe zadanie (wyłapywanie+opieka), czy tylko opiekę w schronisku?
A. Lechowicz, SOZ

On 19.09.2013 10:49, beatakulik@werbkowice.pl wrote:
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Werbkowice udziela informacji publicznej:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina posiada zawartą umowę z dnia 2.03.2012r. z Miastem Zamość na czas nieokreślony na
dostarczanie zwierząt bezdomnych do schroniska w Zamościu przy Ogrodzie Zoologicznym im,
Stefana Milera ul. Braterstaw Broni 161, 22-400 Zamość.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się podmiot : Usługi Sanitarno-Porządkowe
Piotr Łachno ul. chyża 25, 22-400 Zamość - na podstawie doraźnych zleceń.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
Ad. 2 W roku 2012 Gmina skierowała 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska w Zamościu.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: odp. na wniosek o udzielenie infor...
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(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

Ad. 3 opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku - od dnia 2 marca 1500 zł
+ vat - opłata jednorazowa za l szt.
( opłata jednorazowa do dnia 2.03.2012 r. - 500 zł + Vat za l psa )
+ usługa kastracji - 100 zł, - usługa sterylizacji - 200 zł.
łączna kwota wydatkowana w 2012 r. na schronisko - 7.011, 00 zł.

Z poważaniem
Beata Kulik - Pracownik urzędu gminy Werbkowice

\Jrzad Gminy
Wierzbica

Wierzbica, dnia 19 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na złożony do Urzędu Gminy Wierzbica wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, przekazuję poniżej żądane przez Wnioskodawcę informacje:
Ad. 1) W 2012 r. tut. Gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad. 2) Na terenie tut. Gminy w 2012 r. wyłapano we własnym zakresie 6 psów, które
zostały przekazane do adopcji. Bezdomności kotów nie stwierdzono.
Ad. 3) Gmina nie poniosła w 2012 r. kosztów związanych z realizacją w/w zadań.

Sekretarz Gminy
/-/ Stanisław Dębowiak

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
<stanislawa.garbacz@wilkolaz.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 09:29
Wilkołaz, dnia

23 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów

OR. 1431.15.2013
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.09.2013 r. Urząd Gminy Wilkołaz
informuje:
1. Gmina nie posiada zawartej umowy ze schroniskiem, jednak w pojedynczych przypadkach
interwencyjnych może korzystać ze schroniska w Nowodworze na podstawie " Porozumienia" prowadzi
usługę tzw. " Odłowów interwencyjnych". W 2012 roku Gmina nie korzystała z odłowów interwencyjnych.
2. Na koszt Gminy Utrzymywany Jest jeden pies w Przytulisku dla Bezdomnych Zwierząt. Koszt utrzymania (
zakup i dostarczenie karmy) - 432 zł.
3. Koszt realizacji całego zadania - 432 zł.

Z poważaniem
Stanisława Garbacz

Wilków, dnia 24 października 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 września 2013
r. uprzejmie informuję:
Ad. 1. W 2012 roku Gmina Wilków podpisała umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych
Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów.
Ad.2. W 2012 roku odłowiono bezdomnego psa- koszt 2.500,00 zł.
Ad.3. Ogólny koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 4.217,70 zł

Roundcube Webmail:: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...
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opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Waldemar Kononiuk <wkononiuk@wlodawa.eu>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 11:28

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.09.2013 r. informuję że :
1. Gmina Miejska Włodawa posiada zawarte porozumienie nr 1/2012 z Prezydentem Miasta
Chełm w sprawie przyjmowania bezdomnych psów z terenu miasta Włodawa oraz zapewnienia
im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie ul. Włodawska 23a,
stanowiącego własność Miasta Chełm. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina ma
podpisaną umowę z firmą BLA-MIR Blacha Mirosław ul. Litewska la, 22-100 Chełm.
2. W roku 2012 z terenu Gminy Miejskiej Włodawa odłowiono 12 szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosił 21.074,38 zł (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery zł i 38/100) .

Roundcube Webmail:: odpowiedźna wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2220&_mb..

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
gczk@gmina-wlodawa.nazwa.pl <gczk@gmina-wlodawa.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
15.10.201315:02

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dot "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" Gmina Włodawa informuje:
1. Gmina Włodawa w 2012 roku miała podpisaną umowę ze schroniskiem w Nowodworze Pani Małgorzaty
Szumiło na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich opieki.
2.W 2012 roku na terenie naszej Gminy wyłapanych zostało ok 10 psów.
3, Kosz realizacjo w 2012 roku wyniósł ok 12600 zł, forma płatności za opiekę - jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
Sporządził Radosław Cenkała

i -, i

>undcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczn...

Temat

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=prmt<K_uia=

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej GMINA
WOHYŃ

Nadawca
Odbiorca
Data

^S"*\.
^Jl

UG Wohyń <wohyn@home.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 10:36

' jL.

rtfecal

W odpowiedzi na poniższy wiosek informuję:
ad. l Łukowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Łukowie
ad. 2 odłowiono 28 psów
ad. 3 koszt: 9493,50 zł w tym opieka weterynaryjna. Płatność po wykonaniu zlecenia.
TJurkiewicz
From: lubelskie soz
Sent: Friday, September 13, 2013 10:15 PM
To: gmina@tarnawatka.pl ; tarnogrod m@woi.lublin.pl ; telatvn@lubelskie.pl ; terespolum@lubelskie.pl ;
info@terespol.ug.gov.pl ; tereszpol g@woi.lublin.pl ; umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl ;
sekretariat@tomaszowlubelski.pl ; trawniki g@woi.lublin.pl ; trzebiesz g@woi.lublin.pl ;
trzesz g s@woi.lublin.pl ; ugtrzvdnik@ops.pl ; tuczna@wp.pl ; turobin g@woi.lublin.pl ;
tyszowce@tyszowce.pl ; uchanie g@woi.lublin.pl ; ulanmajorat@lubelskie.pl ; ulhow g s@woi.lublin.pl ;
uleź g@woi.lublin.pl ; urszulin g s@woi.lublin.pl ; gmina@urzedow.pl ; uscimQw@lubelskie.pl ;
wawolnica@woi.lublin.pl ; werbkowice g s@woi.lublin.pl ; ugwierzbica@poczta.onet.pl ;
wilkolaz g@woi.lublin.pl ; wilkow@lubelskie.pl ; wisznice g@woi.lublin.pl ; info@um.wlodawa.pl ;
kancelaria@gmina-wlodawa.pl ; wohyn@home.pl ; info@wojciechow.pl ; urząd gminy@wojcieszkow.pl ;
wpjslaw g@woi.lublin.pl ; wolamys g s@woi.lublin.pl ; wola@wolauhruska.pl ; wolka@bazagmin.pl ;
wyryki g@woi.lublin.pl ; ug@ugwysokie.lbl.pl ; zakrzew@lubelskie.pl ; wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl
; zalesię g@woi.lublin.pl ; bpm@zamosc.um.gov.pl ; gmina@zamosc.pl ; um@zwierzyniec.info.pl ;
zmudz@wp.pl ; zolkiewka g@woi.lublin.pl ; admin@zyrzyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacli publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym

2013-09-23 14:21

Roundcube Webmail:: Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji pu...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=44&_mbox=.,

Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Wojciechów <info@wojciechow.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.201314:10

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Tue, 17 Sęp 2013 12:57:41 +0200
Nadawca:Mariusz Majcher <mma1cher@woiciechow.pl>
1
Adresat:'UG Wojciechów <info(g)wojciechow.pl>

Urząd Gminy w Wojciechowie w odpowiedzi na informację publiczną przesyła
następujące informacje:\
1.
Gabinet weterynaryjny w Elizówce
2.
Bezdomne psy w ilości 20 szt.
3.
Koszt realizacji wynosił 9840,00 zł
4.
Pozdrawiam Majcher Mariusz pracownik UG Wojciechów
From: UG Wojciechów [mailto:info@wojciechow.pl]
Sent: Monday, September 16, 2013 11:10 AM
To: mmajcher@wojciechow.pl
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

-- Treść oryginalnej wiadomości ~
Tematrwniosek o udzielenie informacji publicznej
DatarFri, 13 Sęp 2013 22:15:22 +0200
Nadawca:lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat;<gmina@tarnawatka.pl>, <tarnogrod m@woi.lublin.pl>, <telatyn@lubelskie.pl>,
<terespolum@lubelskie.pl>, <info@terespol.ug.gov.pl>, <tereszpoljj@woi.lublin.pl>,
<umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl>, <sekretariat@tomaszowlubelski.pl>,
<trawniki g@woi.lublin.pl>, <trzebiesz g@woi.lublin.pl>, <trzesz_g s@woi.lublin.pl>,
<ugtrzvdnik@ops.pl>, <tuczna@wp.pl>, <turobin_g(a)woi.lublin.pl>,
<tyszowce@tyszowce.pl>, <uchanie g@woi.lublin.pl>, <ulanmaiorat@lubelskie.pl>,
<ulhowj? s@woi.lublin.pl>, <ulez g@woi. lublin.pl>, <urszulin_g_s@woi.lublin.pl>,
<gmina@urzedow.pl>, <uscimow@lubelskie.pl>, <wawolnica@woi.lublin.pl>,
<werbkowice_g_s@woi.lublin.pl>, <ugwierzbica@poczta.onet.pl>,
<wilkolaz g@woi.lublin.pl>, <wilkow@lubelskie.pl>, <wisznice_g@woi.lublin.pl>,
<info@um.wiodąwa.pl>, <kancelaria(o)gmina-wlodawa.pl>, <wohyn@home.pl>,
<info@wojciechow.pl>, <urzad gminy @ woj c ie szko w.pl>, <wojslaw g@woi.lublin.pl>,
< wołamy s g s@woi.lublin.pl>, <wola@wolauhruska.pl>, < wo lka@bazagmin. pl>,
<wyryki R@woi.lublin.pl>, <ug@ugwysokie.lbl.pl>, <zakrzew@lubelskie.pl>,
<woit.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl>, <zalesie g@woi.lublin.pl>,
<bpm@zamosc.um.gov.pl>, <gmina@zamosc.pl>, <um@zwierzyniec.info.pl>,
<zmudz@wp.pl>, <zolkiewka_g(g)/woi.lublin.pl>, <admin@zvrzyn.pl>

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wojcieszków 25.09,2013
UE 6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.09.2013 r. Urząd
Gminy Wojcieszków poniżej podaje żądane informacje.

Pyt. l
Gmina Wojcieszków posiada porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Wojcieszków
Januszem Wylotkiem
a Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Lukówie reprezentowanym przez Urszule Konstanta
Prezesa
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Pyt. 2
Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapywanych zwierząt.

Pyt. 3
Koszt realizacji zadania to wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto rocznie 3600 zł
obejmujące odłowienie do 20 szt. zwierząt.
W przypadku odebrania większej ilości czyli powyżej 20 szt. zwierząt, za każde następne
zwierze wynagrodzenie w kwocie 350 zł.

Wójt Gminy Wojcieszków
Janusz Wvlot.ek

U R Z Ą D GMINY
WOJSŁAWICE
O9 _"! '"; f' '. V •• .r > - v ,;r „
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Wojsławice, dnia 23.10.2013 rok.

RGN.6140.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
KRS 0000292939

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania" Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienia im
opieki?
Gmina

Wojsławice w 2012

roku nie miała zawartej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki,
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.
Gmina Wojsławice w 2012 roku nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w związku z brakiem potrzeb.
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę?
Kosztów nie poniesiono.

Wola Mysłowska 2013.10.28

Stowarzyszenie
Ochrona Zwierząt
Jędrzejów
Świętokrzyskie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje, że:
l. Gmina Wola Mysłowska w 2012 roku nie miała stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im
opieki
2.W 2012r nie wyłapano żadnej sztuki zwierząt
3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła kosztów na ten cel.

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=180&_mbox...

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Wola Uhruska <wola@wolauhruska.pl>
lubelskie soz <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
08.10.2013 10:01

Witam
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję co następuje - Gmina Wola Uhruska w
2012 r.:
Ad 1) nie miała stałych umów ani na wyłapywanie, ani na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
Ad 2) nie umieszczała w schroniskach żadnych bezdomnych zwierząt;
Ad 3) nie ponosiła kosztów związanych z ww. zadaniami.

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl
From: lubelskie soz
Sent: Friday, September 13, 2013 10:15 PM
To: gmina@tarnawatka.pl ; tarnogrod m@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; telatyn@lubelskie.pl ;
terespolum@lubelskie.pl ; info@terespol.ug.gov.pl ; tereszpol g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
umtoma5zow@tomaszow-lubel5ki.pl ; sekretariat@tomaszowlubelski.pl ;
trawniki q@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; trzebiesz g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
trzesz g s@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; uqtrzydnik@ops.pl ; tuczna@wp.pl ;
turobin g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; tyszowce@tyszowce.pl ; uchanie g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
ulanmajorat@lubelskie.pl ; ulhow g s@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; uleź g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
urszulin g s@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; qmina@urzedow.pl ; uscimow@lubelskie.pl ;
wawolnica@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; werbkowice g s@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
ugwierzbica@poczta.onet.pl ; wilkolaz g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; wilkow@lubelskie.pl ;
wisznice g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; info@um.wlodawa.pl ; kancelaria@gmina-wlodawa.pl ;
wohyn@home.pl ; info@woiciechow.pl ; urząd qminy@wojcieszkow.pl ;
wojslaw g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; wolamys g s@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; wola@wolauhruska.pl ;
wolka@bazagmin.pl ; wyryki g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; ug@ugwysokie.lbl.pl ; zakrzew@lubelskie.pl ;
wojt.zakrzowek.lkr@gminvpolskie.pl ; zalesię q@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ; bpm@zamosc.um.gov.pl ;
gmina@zamosc.pl ; um@zwierzyniec.info.pl ; zmudz@wp.pl ; zolkiewka g@woi.lublin.pl.anl.alpha.pl ;
admin@zyrzyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

-Ań

Wójt Gminy Wólka
Jakubów! as Mii>w«,.,if
20-25S L u b l i n

Wólka dnia l9września 2013r

»

-

R.O.Ś.604.54.2013.JK
Pani
Agnieszka Lechowiez
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 3. 09.201 3r,, informuje:
Ad. 1. W roku 2012 gmina podpisała urnowe ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,
Nowodwór, 21-100 Lubartów, doraźne zlecenie wykonywała Przychodnia Weterynaryjna
„Yethand" 20-258 Lublin ul. Turystyczna 132.
Ad, 2. W roku 2012, na koszt gminy przekazano do ww. schroniska 14 psów, oraz podjęto
interwencje w 36 przypadkach związaną z przekazywaniem psów do adopcji i do schroniska
oraz związanych z opieką weterynaryjną.
Ad 3. W roku 2012 koszt realizacji przekazania psów do schroniska wynosił 17.220zł, a koszt
opieki nad psami przekazywanymi do adopcji i do schroniska oraz za opiekę weterynaryjną
wyniósł 4542,48zł. Forma płatności jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
j
Otrzymują
l , Adresat
2. A/a
JK/JK

j

Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=54&_mbox=

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nowy UG Wyryki <sekretariat@wyryki.eu>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 08:23

Witam serdecznie!
W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż Gmina Wyryki nie posiada stałej umowy
ze schroniskiem dla zwierząt, stałe odławianie wszystkich bezdomnych zwierząt jest
ograniczone ze względu niska kwotę (5 000,00 zł) przeznaczoną w programie.
W 2012 roku wyłapano 4 psy za kwotę 4 200,00 zł i przekazano do schroniska celem
utrzymania dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Azyl" , 21-500 Biała Podlaska.
Koszt realizacji zadania opłacono przelewem po otrzymaniu rachunku za odłowienie i
utrzymanie w schronisku.
Mirosława Stepaniuk
Inspektor UG Wyryki
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Saturday, September 14, 2013 12:41 AM
To: gmina@grabowiec.pl; um@terespol.pl; urzadmiejski@tarnogrod.eu; gmina@tereszpol.pl;
trawniki@trawniki.pl; sekretariat@trzebieszow.gmina.pl; gmina@trzeszczany.pl;
sekretariat@turobin.pl; sekretariat@uchanie.eurzad.eu; sekretariat@ulhowek.eurzad.eu;
gmina@ulez.eurzad.eu; sekretariat@urszulin.eu; gmina@wawolnica.pl; ug@werbkowice.pl;
wilkolaz@wilkolaz.eurzad.eu; gmina@wisznice.pl; gmina@wojslawice.eurzad.eu;
wola_myslowska@o2.pl; sekretariat@wyryki.eu; sekretariat@zalesie.pl;
sekretariat@zolkiewka.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 14.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

Wysokie. 24.09.2013r.
RGO. 6142.20.2013r.

Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.09.2013r dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
informuję :
Ad.l. 2012 roku gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. 2011 i 2012 roku na zlecenie schronisko w Krzesimowie odłowiło 10
bezdomnych psów z gminy Wysokie.
Ad.3.na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki
gmina poniosła koszt w wysokości 12000,00zł.

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Grniny Zakrzew <zakrzew@lubelskie.pl>
'lubelskie soz' <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 11:08

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że w 2012r.
Gmina Zakrzew nie miała stałej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Agnieszka Duma
Urząd Gminy Zakrzew
From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:15 PM
To: gmina@tarnawatka.pl; tarnogrod_m@woi.lublin.pl; telatyn@lubelskie.pl;
terespolum@lubelskie.pl; info@terespol.ug.gov.pl; tereszpol_g@woi.lubiin.pl;
umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl; sekretariat@tomaszowlubelski.pl; trawniki_g@woi.lublin.pl;
trzebiesz_g@woi.lublin.pl; trzesz_g_s@woi.lublin.pl; ugtrzydnik@ops.pl; tuczna@wp.pl;
turobin_g@woi.lublin.pl; tyszowce@tyszowce.pl; uchanie_g@woi.lublin.pl;
ulanmajorat@lubelskie.pl; ulhow_g_s@woi.lublin.pl; ulez_g@woi.lublin.pl;
u rszu l i n_g_s@ woi.lublin.pl; gmina@urzedow.pl; uscimow@lubelskie.pl; wawolnica@woi.lublin.pl;
werbkowice_g_s@woi.lublin.pl; ugwierzbica@poczta.onet.pl; wilkolaz_g@woi.lublin.pl;
wilkow@lubelskie.pl; wisznice_g@woi.lublin.pl; info@um.wlodawa.pl; kancelaria@gminawlodawa.pl; wohyn@home.pl; info@wojciechow.pl; urzad_gminy@wojcieszkow.pl;
wojslaw_g@woi.lublin.pl; wolamys_g_s@woi.lublin.pl; wola@wolauhruska.pl;
wolka@bazagmin.pl; wyryki_g@woi.lublin.pl; ug@ugwysokie.lbl.pl; zakrzew@lubelskie.pl;
wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl; zalesie_g@woi.lublin.pl; bpm@zamosc.um.gov.pl;
gmina@zamosc.pl; um@zwierzyniec.info.pl; zmudz@wp.pl; zolkiewka_g@woi.lublin.pl;
admin@zyrzyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

om i nn on o o .1

/akrzówekdn. 27.09.2013 r.

Znak; W.1431.37.2013

STOWARZYSZENI!: OBRONA
ZWIERZĄT JĘDRZE.)(')W
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek 7. dnia 13.09.2013 r. (wpłynął 16.09.2013) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy Zakrzówek w powiecie
kraśnickim, uprzejmie informujemy:
1. W 2012 roku gmina posiadała umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami - schronisko w Krzesimowie.
2. W roku 201 2 na koszt gminy został odłowiony przez schronisko l bezdomny pies.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 1300 zł i była to jednorazowa oplata za umieszczenie
psa w schronisku.

Roundcube Webmail :: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=221&_mbox..

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kasa UG Zalesię <kasa@zalesie.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
25.10.201308:57

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w 2012 r. niniejszym
informujemy:
Stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina miała ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
"AZYL" w Białej Podlaskiej, a doraźnych zleceń udzielano firmie DASH z Łukowa.
Wyłapano 41 bezdomnych psów, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 8 700,00 zł.
Pozdrawiam Józef Mikołajczuk.
Urząd Gminy Zalesię
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Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=120&_mbox..

Temat
Nadawca

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu

Odbiorca
Data

Miasta Zamość <gmos@zamosc.um.gov.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 14:55

Witam, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Zamość w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuje, że:
l . Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki?
Miasto Zamość posiada własne schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Z terenu Miasta Zamość zostało wyłapanych 163 psy.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszt utrzymania schroniska w 2012 r. wynosił 293 250,00 zł .
Pozdrawiam, Ewa Palonka.

Wydział GKŚUM Zamość
mgr Ewa Palonka
tel. 846772431
gmos@zamosc.um.gov.pl

From: lubelskie soz [mailto:lubelskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:15 PM
To: gmina@tarnawatka.pl; tarnogrod_m@woi.lublin.pl; telatyn@lubelskie.pl;
terespolum@lubelskie.pl; info@terespol.ug.gov.pl; tereszpol_g@woi.lublin.pl;
umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl; sekretariat@tomaszowlubelski.pl; trawniki_g@woi.lublin.pl;
trzebiesz_g@woi.lublin.pl; trzesz_g_s@woi.lublin.pl; ugtrzydnik@ops.pl; tuczna@wp.pl;
turobin_g@woi.lubiin.pl; tyszowce@tyszowce.pl; uchanie_g@woi.lublin.pl;
ulanmajorat@lubelskie.pl; ulhow_g_s@woi.lubiin.pl; ulez_g@woi.lublin.pl;
urszulin_g_s@woi.lublin.pl; gmina@urzedow.pl; uscimow@lubelskie.pl; wawolnica@woi.lublin.pl;
werbkowice_g_s@woi.lublin.pl; ugwierzbica@poczta.onet.pl; wilkolaz_g@woi.lublin.pl;
wilkow@lubelskie.pl; wisznice_g@woi.lublin.pl; info@um.wlodawa.pl; kancelaria@gminawlodawa.pl; wohyn@home.pl; info@wojciechow.pl; urzad_gminy@wojcieszkow.pl;
wojslaw_g@woi.lublin.pl; wolamys_g_s@woi.lublin.pl; wola@wolauhruska.pl;
wolka@bazagmin.pl; wyryki_g@woi.lublin.pl; ug@ugwysokie.lbl.pl; zakrzew@lubelskie.pl;
wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl; zalesie_g@woi.lublin.pl; bpm@zamosc.um.gov.pl;
gmina@zamosc.pl; um@zwierzyniec.info.pl; zmudz@wp.pl; zolkiewka_g@woi.lublin.pl;
admin@zyrzyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 13.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

Zamość 04.11.2013 roku

SA0.1431.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.09.2013 r (data wpływu 24.10.2013 roku) dotyczący
udzielenia informacji ublicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:
1. Gmina Zamość w 2012 roku posiadała umowę zawartą z Panem Piotrem Łachno
prowadzącym działalność gospodarczą „Usługi Sanitarno - Porządkowe" zam. Chyża 25,
zapewniającą opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami, polegającą na ich wyłapaniu
i umieszczeniu w schronisku,
oraz:
umowę zawartą z Panem Pawłem Kulikiem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w
Zamościu na wykonanie następujących usług:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym odłapanym z terenu Gminy
Zamość,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt zebranych z terenu i umieszczonych
w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką pro wadzącą schronisko
- usypianie ślepych miotów,
Obydwie umowy zawarte były na czas określony tj. na okres 12 miesięcy.
2. W 2012 roku Gmina Zamość zleciła usługę opieki dla 817 sztuk bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy zgodnie z zawartymi umowami.
3. Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Gminę Zamość w 2012 roku wyniósł
125 963,30 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy zł 30/100), gdzie
formą płatności były faktury wystawiane na koniec każdego miesiąca.

Roundcube Webmail :: Wniosek o udzielene informacji publicznej "o...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2133&_mb..

Wniosek o udzielene informacji publicznej "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Zofia Pilip <zpilip@zwierzyniec.info.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 15:04

W odpowiedzi na wniosek z dn. 13.09.2013 r. o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miejski w Zwierzyńcu
przekazuje informację :
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu,
ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość, tel. 1841
6411286
Data zawarcia umowy - 02. marca 2012 r., umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez pracownika schroniska, wyłapane psy umieszczane
są w schronisku. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba, zapewniamy kotom wolno żyjącym dokarmianie oraz
wodę pitną w miejscach ich przebywania.
2. 21 psów
3. 43 785,30 zł - opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem
Paweł Krzyszczak, stażysta

WÓ3T GMINY ŻMUDŹ
••o}. Lubelskie
Żmudź, dnia 15.11.2013r.

Z.D.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję :
- w roku 2012 Gmina Żmudź nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, dlatego że problem bezpańskich psów na terenie gminy nie występował poza
dwoma przypadkami. Zwierzęta zostały wzięte przez osoby chcące mieć psa.
W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów związanych z bezdomnymi
zwierzętami.

Burak

Roundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek. Gmina Zółkiewka

Temat

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=38&_mbox=..

Odpowiedź na wniosek. Gmina Zółkiewka

ryszbuko <ryszbuko@poczta.onet.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 12:47

W nawiązaniu do Waszego pisma w zakresie udzielenia informacji publicznej informuję:
1. Gmina Zółkiewka w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Schroniskiem w Zamościu.
2. W 2012 roku zostały wyłapane i umieszczone w schronisku 3 psy.
3. Z tego tego tytułu Gmina Zółkiewka poniosła jednorazową opłatę w wysokości 6593 zł
/ odłapanie psa., przyjęcie do schroniska, sterylizacja, usługa sanitarna/.
Pozdrawiam. Ryszard Bukowski.

Loundcube Webmail:: Odpowiedźna wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=maii&_action=prmt<K_uia-iDioi_uiuvjA...

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji z terenu
gminy Zyrzyn
Iwona Matysiak-Borucka <matysiakborucka@zyrzyn.pl>
<lubelskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 13:07

W odpowiedzi na państwa wniosek:
W 2012r Gmina Zyrzyn miała podpisane porozumienie z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt (ul.Miedzyrzecka 41/36 21-400 Łuków). Na podstawie niniejszego porozumienia
Towarzystwo:
1. Zabiera zwierzęta bezdomne (psy)
2. Przechowuje zwierzęta bezdomne
3. Rozstrzyga o dalszym postępowaniu z nimi zgodnie z obowiązującymi ustawami i
rozporządzeniami
Koszt jaki poniosła gmina za wykonanie w/w zadania to kwota 4300zł. (umowa ryczałtowa)
W 2012r zostało odłowionych 11 psów ( kotów nie było) z terenu naszej Gminy.

Iwona Matysiak-Borucka
Urząd Gminy Zyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Zyrzyn
tel/fax.81 8814226
www.zyrzyn.pl
— Original Message —
From: Henryk Łaszcz
To: matysiakborucka@zyrzyn. pl
Sent: Friday, September 20, 2013 10:46 AM
Subject: PD: Fw: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Dnia Poniedziałek, 16 Września 2013 12:40 Sekretarz Gminy Zyrzyn <sekretarz@zyrzyn.pl> napisał(a)
— Original Message
From: Urząd Gminy Zyrzyn
To: sekretarz
Sent: Monday, September 16, 2013 10:02 AM
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

— Original Message —
From: lubelskie soz
Jędrzejów, 13.09.2013 r.

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

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
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