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Y MIĘKIEJ
Ryszard Derwich

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Artur Musialski" <srodowisko@bledzew.pl>
<boz@boz.org.pl>
7 kwietnia 2009 12:28
Wyłapane zwierzęta

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa
Odpowieadjąc na pismo z 20.03.2009r. Urząd Gminy Bledzew informuje, że w 2008 roku wyłapywanie
bezdomnych zwierząt odbywał się na podstawie zlecenń wystawianych Zakładowi usług "Pajma" z Gorzowa
Wlkp. Liczba wyłapanych zwierząt (psów) w 2008r wyniosła 7szt i zostały one umieszczone w schronisku dla
zwierząt. Koszt wyłapania psów w 2008r. wyniusł 4.880zł.
Pozdrawiam. A. Musialski tel. 095-7436619
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Znak: OSW-6134/3/2009

Bobrowice, dnia 09.04.2009r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 30 marca 2009r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidziane
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 106 póz. 1002 ze zmianami), Urząd Gminy w Bobrowicach w myśl ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112, póz. 1198 ze zmianami) udziela informacji wg zamieszczonych pytań:
1. Czy i z kim gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina Bobrowice nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki, natomiast w 2008r udzieliliśmy
dwóch zleceń Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej Dozór Sanitarno Porządkowy „HART" w Świebodzicach przy ulicy Kopernika 12/5
na interwencyjne schwytanie bezdomnych psów.
Ponadto Gmina Bobrowice zleciła w 2008r. dla Schroniska dla Zwierząt
„IZBUD" Grzegorz Wróblewski w Kościanie ul. Śmigielska 64 przyjęcie
schwytanych psów do schroniska.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2008r.
Na terenie Gminy Bobrowice w 2008r. zostały schwytane łącznie 3 psy
bezdomne i były umieszczone oraz utrzymywane w schronisku w formie
jednorazowego kosztu, poniesionego przez naszą gminę.
3. Jaki był w 2008r. 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)?
Łączny koszt realizacji ww. zadań w 2008r. wyniósł 6.864,38zł.
Forma płatności była każdorazowo jednorazowa, zarówno za schwytanie psów
i ich transport jak również umieszczenie w schronisku dla zwierząt.
Otrzymują:
t/1. Adresat
2. aa
ZB. 09.04.2009r.

URZĄD GMJNY

68-343 BRODY,
Rynek 2
Tel. 0-68 371-21 -55, Fax 0-68 371-20-15
woj lubuskie

Nr R1.6134-2/09

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

Brody, dnia 2009-04-10

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.3009 r. o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuję, że w roku 2008 na terenie gm, Brody zlecono wyłapanie i
transport jednego psa „Przedsiębiorstwu Komunalnemu „PĘKOM" z Żar.
Ogólny koszt usługi wyniósł 244 zł. Ponadto gmina poniosła koszty leczenia w/w psa w
wysokości 74 zł.
Otrzymuje:
CD adresat
2. a/a

mi. Zbigniew WilkewiacW

Brzeźnica, 06. 04. 2009 r.

URZĄD G M I N Y

ul. Zielonogórska 30
tel./fax (068) 377 13 01
68 -113
BRZEŹNICA
NIP924-12-12-085

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

Nasz znak:
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy Brzeźnica informuje:
1. Gmina Brzeźnica zawierała doraźne umowy zlecenia z Majewski Mirosław Małomice ul.
Młynnicza 8 na opiekę nad bezdomnymi psami.
2. Na terenie Gminy Brzeźnica w 2008 r. złapano 4 psy bezdomne. Ogólny koszt
gminy w 2008 roku z tego tytułu 2665 złotych.
3. Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi psami wyłapanymi w 2008 roku była w postaci
jednorazowej za umieszczenie w schronisku. Koszt realizacji całego zadania 3075 złotych.

WÓJTA/

mt

ekretarz Gminy/

URZĄD MIEJSKI
67-115 BYTOM ODJłZAŃSKI

ul. Rynek l
W. 068/388 40 22, fax 388 4026

Bytom Odrzański, dnia 08 kwietnia 2009 r.

Nasz znak : GKM: 708-1/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
uprzejmie informuję, że na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzański:
l/ Gmina nie ma zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast zleca w ramach interwencji Straży Miejskiej
wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki przez firmę „ HART " Prywatną
Wielobranżową Firmę Usługową- Dozór Sanitarno Porządkowy, ul.
Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice.
21W 2008 roku w ramach interwencji z terenu miasta Bytom Odrzański ,
został złapany przez Straż Miejską l bezpański pies, który został
przekazany do przytuliska w Małomicach .
3/Gmina w 2008 r. poniosła 365,00 zł kosztów za opiekę w/w psa.

URZĄD GMINY l MIASTA
,
u|. Rynek 25
M.OU C Z E R W I E N S K

Nasz znak: GGRiOŚ 6134-1/09

Czerwieńsk, dnia 07 kwietnia 2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję:
1. Gmina Czerwieńsk w 2008 r. miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze na przyjmowanie i odpłatne
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy. Bezdomne zwierzęta
wyłapywane są najczęściej przy udziale straży pożarnej z Zielonej Góry.
2. W 2008 r. do schroniska przekazano trzy psy, w trakcie pobytu w schronisku jeden
pies został zabrany przez nowych właścicieli.
3. Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w 2008 r. ponieśliśmy koszt
w wysokości 11.855,30 zł. Forma płatności za opiekę umieszczonych w schronisku
zwierząt oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
schroniska.
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Dąbie,data 2009 - 04 - 14
RŚ.IP.606 -2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
"Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd
Gminy w Dąbiu informuje, iż w 2008r. gmina nie miała stałych umów ani też
nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i w związku z tym
nie zapewniała dalszej opieki.
Jednocześnie tut. Urząd informuje,że sprawa bezpańskich psów jest
sprawą bardzo kłopotliwą. Należy nadmienić, że cały problem bierze swój
początek od beztroskiego stosunku do tej sprawy mieszkańców, którzy
zaniedbują sprawowanie opieki nad swoimi czworonogami. Na właścicielach
psów ciążą zarówno obowiązki właściwego ich utrzymywania jak i zapewnienia
odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z ich utrzymywaniem.
Problem bezpańskich zwierząt można byłoby rozwiązać przez zorganizowanie
ich wyłapywania przez uprawnione osoby. To powoduje obowiązek gminy
umieszczenia tych zwierząt w schroniskach dla zwierząt i opłacanie kosztów ich
utrzymania, które nie są niskie.
Budżetu gminy na to po prostu nie stać.
IR

Z u/Wdjta
Katarzyna Torezyniak

URZAOiytluSKiwiJuBIEGNIEWIE

ul. Dembowskiego 2
66-520 DOBIEGNIEW
NIP 594-10-00-845
tel. 095/7611020. fax 7611041

Nasz znak:RR-7082/01/09

Dobiegniew, dnia 06.04.2009r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Ad.l. Umowa nr RKG 7082/01/06 zawarta w dniu 01 marca 2006 roku pomiędzy Urzędem
Miejskim w Dobiegniewie a firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Czarnkowie przy ul.
Myśliwskiej l A/6. Umowa zawarta na okres 3 lat od 01 marca 2006 do 28 lutego 2009 roku.
Ad.2. W roku 2008 nastąpiło dziesięć zdarzeń /dziesięć psów/, które były pod
opieką schroniska.
Ad.3. Koszt wszystkich zdarzeń i przetrzymywania w roku 2008 wynosi 5 069,20 zł na co
składa się:
dojazd i powrót w czasie akcji km x stawka za pojazd powyżej 900 cm3 - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
-

za czas trwania akcji 70 zł/godz.
przyjęcie psa do schroniska 30 zł (szczepienie, odpchlenie, odrobaczanie itp.)

-

pobyt psa w pogotowiu 5,50 zł/dobę

-

o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach za sterylizację, kastrację - 70 zł.

•sasfll^
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^f fubuskie

Q

Nasz znak: GG-6134/2/2009

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

Data: 08.04.2009

Odpowiadając na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 02.04.2009 r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:
l . Gmina Drezdenko w 2008 r. zawarła umowę na czas określony (od 01 .01 .2008 do
31.12.2008 r.) na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z firmą VET- AGRO SERWIS ul. Myśliwska la/6, 64-700 Czarnków
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2008 roku- 43 szt.
3 . Całkowity koszt realizacji zadania tj . wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w 2008 roku wyniósł- 71.131,62 zł.
Gmina pokrywała koszty pobytu i utrzymania zwierząt w schronisku oraz wszelkich
niezbędnych zabiegów weterynaryjnych co miesiąc po protokolarnym rozliczeniu i
wystawieniu faktury przez podmiot świadczący usługi, przekazując należną mu kwotę
na konto zgodnie z zawartą umową.
Zup. Burmistrza,
Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Gospodarki Gminnej

UrE?,d Miasta GoiTcwa Wlkp.
Wydział Gospodarki Komunalnej
66-400GOR2ÓW WLKP

Gorzów W | k p

.04.2009 r.
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WGK.XI 11-6134/09/522/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje.
1. W 2008 r. w została wyłoniona firma Zakładanie i Pielęgnacja Terenów
Zielonych z siedzibą w Różankach przy ul. Gorzowskiej 2c/2 zajmująca się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta.
2. W 2008 roku przeprowadzono 264 akcje dot. zwierząt żywych w tym:
-

204 akcji związanych ze zwierzętami agresywnymi, stanowiącymi
zagrożenie dla mieszkańców,

-

60 akcji dotyczących zwierząt potrąconych przez samochody.

3. Koszt zadania „wyłapywanie bezdomnych zwierząt" wyniósł w ubiegłym roku
49 500,00 zł i obejmuje tylko fizyczna wyłapanie zwierzęcia z terenu miasta.
Opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt, dotowane przez miasto w wysokości ok. 350 000,00 zł
rocznie.
Dodatkowych informacji w razie potrzeby może udzielić inspektor ds. ochrony
zwierząt Wydziału Gospodarki Komunalnej UM - Anna Dobrzelecka pod nr telefonu
095 7355 767.

N A C Z E L N I K
W y d z i a ł u Gospedaaki Komunalne!

mgr Agnieszka Kuźba

URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY

powiat żagański, województwo lubuskie
ul. Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica
tel./fax +48 (0) 68 360 10 76 e-mail: urzad@gozdnica.pl www.gozdnica.pl
NIP 924-10-01-313 REGON 000525116
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Iłowa nr 70 9658 0006 0000 1283 2017 0001
Gozdnica 2009.04.15

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009r Urząd Miejski w Gozdnicy
uprzejmie informuje , że w 2008r. Gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt i nie
płaciła za opiekę zwierząt w schronisku .
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Górzyca, dnia 22-04-2009r

Zakład Gospodarki Komunalnej
u! l Maja 12/4
69- , < 3 GÓRZYCA
NIP 598-15-33-424, REGON 2il2f:2SS*

FUNDACJA

OCHRONY ZWIERZĄT
DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

W A R S ZA WA

Znak:

ZGK-1Y/7080/1/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej
o opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Zakład Gospodarki Komunalnej »> Górzycy informuje
ze na terenie gminy zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych psów, które, powstało w 1999
roku staraniem Gminy Górzyca, Gminy Stubice oraz Miasta Kostrzyn Nad Odrą. W imieniu
założycieli schronisko prowadzi Fundacja „PROAŃIMALE dla zwierząt w potrzebie".
Odpowiadając napytania zawarte w piśmie informujemy, że Gmina Górzyca jest małą gminą,
w której zamieszkuje 4300 mieszkańców. W związku z tym występuje sporadyczna potrzeba
wyłapania psa.
Za 2008 rok schronisko przyjęło z naszej gminy 26 psów, w tym w większości aa to
podrzutki pod bramę schroniska. Wyłapane -we własnym zakresie (zamknięte w miejscu
przebywania) i dostarczone do schroniska, dowiezione przez osoby prywatne oraz przywiezione
prre* fundacje, od właściciela z powodu złego utrzymania. Na dzień dzisiejszy gmina z powodu
trudności w wyłonieniu wyspecjalizowanej firmy na wyłapywanie bezdomnych psów takiej me
posiada Fundacja „PRO AN1MALE"prowadzi schronisko nieodpłatnie.

Otrzymują:

L Adresat
2, A/a.

Gubin, dn. 08.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

URZĄD GMINY
66-620

w GUBINIE

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Piastowska 24 A

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: R-7082/5/09

Urząd Gminy Gubin odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca br. w sprawie:
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informujemy:
Ad 1. Zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina udzielała dla :
„HART"
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa
Dozór Sanitarno Porządkowy
Ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice
Ad. 2 W roku 2008 na terenie Gminy wyłapano 13 szt. bezpańskich psów.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 39 195.29 zł.

PL 66-620 Gubin, ul.Piasfowska 24, tel:+68 45 58100, fax:+684558102, e-mail: um@gubin.pl

URZĄD MIEJSKI
W GUBINIE
Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik
Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

KI.0717-27/09

7 kwietnia 2009r.

Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje, iż:
1. Gmina Gubin o statusie miejskim w 2008 roku zlecała wyłapywanie bezdomnych
psów firmie „ HART" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa Dozór Sanitarno Porządkowy z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kopernika 12/5. Opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami zapewniły:
- Schronisko „AZYL" w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151,
- Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa
58,
-„PRO -ANIMALE dla zwierząt w potrzebie " w Górzycy,
- Firma „IZBUD" Grzegorz Wróblewski w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 64.
2. W 2008 roku na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim wyłapano łącznie
15 bezpańskich psów.
3. Koszt poniesiony przez Gminę Gubin o statusie miejskim wyniósł w roku 2008
21.647,14 zł, "brutto. Kwota niniejsza obejmowała akcję wyłapywania bezdomnych
psów oraz jednorazowe opłaty za umieszczenie psów w schronisku.
Z poważaniem
ZASTĘPCA NA'
Komunalnego

Alicja Rafowcz

1,5

BURMISTRZ IŁOWEJ
, f,
ul. Zeromskiego nn
27

IŁOWA

68-120

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

ul. Gancarska 37A

"ArgOS"

04-886 Warszawa

Znak: GKA/.7082-1/09

Iłowa, dnia 08.04.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu 01.04.2009 r.) Urząd Miejski
w Iłowej informuję, że w roku 2008 Gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Iłowa .
W 2008 r. zostało wyłapanych 8 bezpańskich psów. Gmina zawarła dwie umowy na wykonanie
zleceń polegających na zabraniu, objęciu opieką i udzieleniu schronienia dla 5 psów, których nie było
możliwe ustalenie właściciela a dla 3 psów znaleziono nowych właścicieli.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6211,06 zł (sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych)
Formą płatności za opiekę była opłata ryczałtowa.

iiz
Adt

Otrzymują:
(T) Adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI W JASIENIU
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
tel. (O 68) 457 88 72 fax. (O68) 457 88 73
GNB.III.7082/03/09

Jasień, 06.04.2009r.

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

Urząd Miejski w Jasieniu odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 r, w sprawie
udzielenia informacji publicznej informuje, iż w 2008r. prowadził opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, które były porzucane na terenie miasta i gminy Jasień w następujący sposób:
ad 1. Urząd na takie okoliczności zlecał firmie ze Świebodzina - Zakład Konserwacji Terenów
Zielonych Roman Trzebniak, dokonanie złapania zwierząt i odstawienia ich do
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze - Wielobranżowy Zakład Usług
Komunalnych „Wizako" Wacław Krasnodębski, z którym miał podpisaną umowę na
dostarczanie zwierząt i ich przetrzymywanie.
ad 2. złapano i odstawiono do schroniska w Zielonej Górze 7 psów,
ad 3. Za dostarczanie zwierząt (psów) do schroniska i ich pobyt w schronisku urząd, co miesiąc
pokrywał koszty ich leczenia i utrzymania, po otrzymaniu miesięcznej faktury wraz
protokołem pobytu zwierząt, w 2008 r. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł
11.038,08 zł.

ZPaluch

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Marek Jędraszczyk" <mjedraszczyk@klodawa.pl>
<boz@boz.org.pl>
23 kwietnia 2009 13:18
Informacja publiczna odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Urząd Gminy odpowiadając na pismo z dnia 30-03-2009r. informuje, że:
Ad.1 w 2008 r. gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Zakładowi Usługowemu
"PAJMA" Łukasz Pajdzik ul. Kazimierz Wielkiego 79/13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Ad.2 w 2008r. wyłapano 17 psów i 6 kotów,
Ad.3 za 2008/r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 4941 zł (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden
zł).
z poważaniem
Marek Jędraszczyk

2009-04-24

WÓJT GMINY KOLSKO
ul. P i a s t o w s k a l 2
67-415 KOLSKO

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
Warszawa
RL.607-01/09

2009-05-12

Odpowiadając na wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania

zadania

polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywaniem przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż Gmina Kolsko nie posiadała podpisanej umowy w
2008 roku a także nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt, co wynika z faktu, iż
Gmina Kolsko jest jedną z najmniejszych gmin w województwie lubuskim i zgłoszenia o
bezdomnych lub porzuconych zwierzętach występują niezwykle rzadko 4-6 zgłoszeń rocznie.
Jednakże, jeżeli otrzymamy takie zgłoszenie staramy się przekonać osobę zgłaszającą
do opieki nad zwierzęciem w zamian oferujemy zwolnienie z opłat oraz dostarczenie suchej
karmy. Korzystając z takiej formy opieki nad zwierzętami jesteśmy w stanie zmniejszyć
koszty, które wynikają z utrzymania zwierząt w schronisku, a niejednokrotnie zapewnienia im
o wiele lepsze warunki bytowe.

Hen

Biuro Ochrony Zwierząt
URZĄD MIASTA
ul. Kopernika l
66-470 Kostrzyn nad Odrą

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

Nasz znak: GK-6134/

f

/2009

Data: 2009.04.14

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca br. udzielam następujących
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2008:
1. Stała umowa na interwencyjne wyłapanie i przewiezienie bezdomnego psa do
schroniska podpisana była z lekarzem weterynarii z terenu Miasta Kostrzyn nad
Odrą. W ramach umowy lekarz wykonywał niezbędne badania w przypadku, gdy
zwierzę było ranne.
2. Do schroniska, które stanowi współwłasność Miasta przewieziono 15 psów.
3. Wartość umowy w 2008r. nie przekroczyła kwoty 2.200 zł.

Kunt

LJ

Urząd Miejski w Kożuchowie
Ul. Rynek 1a

67-120 Kożuchów
tel. 068 3555940, fax. 068 3552868
e-maił: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pi

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

GKiR.DM.6134-6/09

Data: 2008-03 -19

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 30-03-2009 r.
informuję:
1. W roku 2008 Gmina Kożuchów miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, umowę na świadczenie usług żywieniowych
i pielęgnacyjnych dla bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy, jak
również umowy zlecenia na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz ich przewóz do
przytuliska w Małomicach,
2. W 2008 r. wyłapano łącznie około 45 psów na koszt Gminy Kożuchów.
3. Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 32.850,00 zł na co
złożyły się: jednorazowy koszt umieszczenia zwierząt w schronisku i przytulisku,
opłata ryczałtowa oraz opłata na podstawie bieżącej ewidencji.

Zup. BUF^

Gospodar^^Kffif'ru i Rolnictwa

Urząd Miejski w Kożuchowie tel. 068 3555940, fax. 068 3552868 e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl

URZĄD

GMINY

LUBISZYN

PL Jedności Robotniczej l
66-433 Lubiszyn
Regon: 000546822
NIP:599-11-70-207
Tel: (095) 727-71-30
Fax: (095) 727-71-36
e-mail:urzad@lubiszyn.pl

Lubiszyn dnia 15.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Informuję, iż Gmina Lubiszyn wyłapywanie bezdomnych psów zlecała
firmie ..PORAJ" z Gorzowa Wlkp. W 2008 roku wyłapano 14 psów i
umieszczono je w schronisku dla zwierząt. Koszt realizacji zadania wyniósł
6.832 zł i dotyczy jedynie usługi w zakresie wyłapywania. Płatność za
wykonaną usługę odbywała się na podstawie każdorazowo wystawianych
faktur. Za umieszczanie psów w schronisku gmina nie ponosiła żadnych
kosztów.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
U'.*"-*™
04-886 Warszawa

Nasz znak: GK-7081/3/09

Lubniewice, dnia 21.04.2009r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania
przewidzianego

zadań „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
ustawą o ochronie

zwierząt, Urząd Miejski w Lubniewicach

udziela

informacji jak niżej:
1. Urząd Miejski w 2008 roku nie miał zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 roku wyłapane zostały 2 psy, które zabrali mieszkańcy Gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku 160 zł na obsługę weterynaryjną.

..-

URZĄD GMINY
66-21 S* LUBRZA
woj. lubuskie

Lubrza dn. 20.04.2009 r.

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

Nasz znak: OSR 6134/02/2009
W nawiązaniu do przedłożonego wniosku z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem,
informuję, że w roku 2008 Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Zakład Budżetowy „EKO-FORT" działający przy Gminie Lubrza,
wyłapuje zwierzęta z terenu gminy i przewozi je na teren oczyszczalni ścieków w
miejscowości Lubrza. Na oczyszczalni zorganizowane są kojce dla bezdomnych zwierząt. Psy
mają zapewnioną opiekę i są regularnie karmione. Pozostają tam do momentu znalezienia
nowego opiekuna. Na terenie gminy Lubrza w 2008 r. sporadycznie zdarzały się przypadki
bezdomnych psów, ale we wszystkich interweniujemy i podejmujemy działania mające na
celu zapewnienie im opieki.
W 2008 r. mieliśmy przypadek bezdomnego psa suki, wraz z pięcioma szczeniakami.
Dla wszystkich szczeniąt znaleziono opiekunów, suczka dalej przebywa. Drugi przypadek
zgłoszono w miejscowości Mostki, kilka razy pracownicy wyjeżdżali, aby znaleźć psa
niestety się nie udało. Prawdopodobnie został przygarnięty przez jednego z mieszkańców.
Ponadto Gmina współpracuje

z dzielnicowymi i podejmuje niezbędne

kroki

umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt, celem zobowiązania ich do realizacji obowiązku
opieki nad nimi.
Z poważaniem

Eugeniuśź-Chamarczuk
Otrzymują:
- adresat
- a/a

URZĄD GMINY ŁAGÓW

Łagów, 06.04.2009r.

ul. 1 Lutego 7
ŁAGÓW
6 6 _220

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos'
ul. Garncarska 37A
04886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009r.

ad. l. Gmina Łagów w 2008r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt;
ad. 2. Nie wyłapano żadnych zwierząt / nie ma zwierząt utrzymywanych na koszt gminy;
ad.3. Nie poniesiono kosztów na realizację zadania.

'Ot

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĘKNSCY
RR ?08 ŁEKNICA, ul. Hanki Sawickiej 1
DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH, tel. 068 362 41 71
tel./fax0683624173,
970023582

Łęknica, dn. 09.04.2009r.

L.dz

/.72009

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

7
Dotyczy : W niosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 30 marca 2009 roku.

W odpowiedzi na wniosek informujemy:

Ad. l
W roku 2008 gmina nie miała podpisanej umowy, i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2
Brak zbiorczych danych liczbowych.

Ad. 3
Gmina nie poniosła kosztów w powyższej sprawie.
Do wiadomości:
* UM Łęknica

Mf

M|EJSKLW,MM-0 S^£M=EkA£

NR. TEL. 068-3769051, 068-3769027,

FAX. 068-3760085 wEw.12, E-mail. Urzad@.malomice.pl.

URZĄD MIEJSKI
Pl. Konstytucji 3 Maja l

tel. 068-376 90 27 w.36.tei.fex 068-376 90 51 w.12
67-320 M A Ł O M I C E

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

B1DB11BMfl

Nasz znak: BSR.Eu.B/6134-4/09-2

Małomice, dnia 09-04-2009r.

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedz na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r., uprzejmie informuję,
że Gmina Małomice w nagłych wypadkach udzielała jednorazowych zleceń dla Pana
Majewskiego Mirosława na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
Na koszt Gminy Małomice w roku 2008 wyłapywanych i utrzymywanych było
19 psów i 2 koty.
Na realizację zadań w zakresie procedury w 2008 roku wydatkowano na kwotę
9.080,00 zł., płatności były jednorazowe w formie ryczałtu obejmującego wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Kopia: a/a
E B/J K

www.tnalomice.pl, http://malomice.bip.pbox.pl Referat Rozwoju Gospodarczego 0683769027 wew. 35

Międzyrzecz, 07.04.2009 r.
URZĄD MIEJSKI
66-300 Między rzecz Rynek l
tdjOW41^6j*^
Wydział GwrtitW Mieniem l Rolnictwa

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

Nr sprawy: OA.VI11.05620-6/09
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w
Międzyrzeczu uprzejmie informuje;
Ad 1. Gmina Międzyrzecz w 2008 roku miała podpisaną stałą umowę z Panem
Romanem Trzebniakiem właścicielem Zakładu Konserwacji Terenów Zielonych
„MIRT" z siedzibą ul. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin.
Ad.2. W trakcie roku 2008 wyłapano 11 szt. bezdomnych zwierząt (psów), którym do
czasu znalezienia nowego właściciela udzielono im odpowiednie warunki bytowania
ze strony gminy i lekarza wet.
W trakcie roku Gmina Międzyrzecz zmuszona była odebrać prywatnym właścicielom
trzymającym zwierzęta w nieodpowiednich warunkach 18 szt. psów umieszczając je
w prywatnym gospodarstwie rolnym zapewniając im karmę i opiekę lekarską a
właściciel gospodarstwa prowadził właściwą opiekę nad przyjętymi zwierzętami.
Ponadto wyłapano z terenu miejskiego jedną sarnę, którą przewieziono do
pobliskiego lasu. Rannego łabędzia przewieziono do lecznicy w Starym Kisielinie w
celu jego leczenia.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w ramach budżetu Gminy Międzyrzecz na rok
2008 wyniósł 18.676,68 zł. Forma płatności za opiekę zgodnie umową była
ryczałtowa, a opieka za zwierzęta umieszczone w prywatnym gospodarstwie była
jednorazowa.

Z poważaniem
SGSG

Zup. BURMISTRZA
mgr y&M&iieszka Olender
p.o. Kierownika Wydziału
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
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STR.
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Urząd Miejski Nowa Sól
67-100 Nowa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
tel- +48684590300
fax: +48 68 459 03 58
e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

Nowa Sól, dnia 3 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

KM 0562-1/0003/09

KM.KW-0006/04/09

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30 marca 2009 r, (data wpływu do tut Urzędu 01.04.2009) Prezydent
Miasta Nowa Sól udziela następujących informacji:
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Gmina Nowa Sól - Miasto w 2008 r. miała zawartą umowę
z Wielobranżowym Zakładem Usług Komunalnych "WIZAKO"
w Zielonej Górze na przyjmowanie i przetrzymywanie w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt psów z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto;
Gmina Nowa Sól - Miasto ma również zawartą umowę z Panem
Tomaszem Mieluchem - Lekarzem Weterynarii prowadzącym
działalność pod nazwą „Przychodnia dla zwierząt ALFA" z siedzibą
w Nowej Soli, ul. Staszica 17/8 w przedmiocie świadczenia pomocy
weterynaryjnej dotyczącej zwierząt bezdomnych, okaleczonych
i poszkodowanych w wypadkach oraz przetrzymywanych w kojcach
tymczasowych dla zwierząt.
Gmina Nowa Sól-Miasto w 2008 r. udzielała zleceń Panu Mirosławowi
Majewskiemu na wyłapywanie oraz przewiezienie bezdomnych
zwierząt do Mini - Schroniska w Małomicach.
Ponadto posiadamy kolejne cztery miejsca na składowisku odpadów
w Kiełczu do tymczasowego przetrzymywania zwierząt.
2, W 2008 roku na polecenie Urzędu Miejskiego Nowa Sól wyłapano 52
szt. bezdomnych lub porzuconych psów, z czego;
23 szt, umieszczono w Mmi Schronisku dla zwierząt w Małomicach
22 szt. przekazano nowym właścicielom,
7 szt. pozostał w klatkach tymczasowych w-Kiełczu.
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- przyjęcie psa do schroniska
każdą dobę pobytu psa w schronisku
- teenie i zabiegi weterynaryjne,
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- zakup karmy dla psów,
- koszty sprzątania i dezynfekcji klatek
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Ponadto uprzejmie informujemy, iż tut. Urząd również przeprowadzana
akcje poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt oraz dokonywania
adopcji.
•^/•l/Włrtii

f

e-mail: edg@nowemiasteczko.pl
www. nowemiasteczko.pl
925-19- 58- 478
REGON 970770340

Nowe Miasteczko, 03.04.2009 r.

RLiEDG0717/01/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

FRS 286138

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2009 r. w sprawie sposobu i sutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Gmina we własnym zakresie wyłapuje bezdomne zwierzęta, następnie zleca wykonanie
zadania umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt firmie pod nazwą „Przytulisko
zwierząt" 67-320 Malomice Mirosław Majewski, każdorazowo w razie potrzeby.
2. W 2008 roku gmina zgłosiła 4 takie przypadki - 4 szt psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł l .416 zł, forma płatności - każdorazowa za
wykonaną usługę umieszczenia zwierzęcia w schronisku.

MIST,

f/U

Wiesmw/Szkondziak

Urząd Miejski
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko
woj. lubuskie

Tel. O (68) 3888 154
Fax. O (68) 3888 461

e-mail: RLiEDG: edg@,nowemiasteczko.pl

NIP-925-195-84-78
Regon-970770340

66-010 Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
tel./fax (008) 327 66 63, 329 09 62-63
N!P 929-10-04-928

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

Nasz znak RGZ 6134/3/09

Data: 07.04.2009 roku

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje,że w 2008 roku nie
posiadał stałej umowy i nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,

wz. Burmistrza
m

WICZ
Zast

URZĄD
MIASTA I GMINY
69-220 Ośno Lubuskie
Rynek l

Ośno Lubuskie, dnia 23 marca 2007

Znak: GKO. 7082-1/2009

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

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informujemy:
1. Gmina Ośno Lubuskie udzieliła dwóch zleceń na wyłapanie oraz
profilaktykę i leczenie bezdomnych psów.
2. W 2008 roku na terenie gminy Ośno Lubuskie wyłapano 2 bezpańskie psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1220zł (opłata za profilaktykę
i leczenie bezdomnych psów w schronisku).
BURMISTRZ
OŚNA LUBUSKIEGO
Kozłoiuski

Urząd Gminy
67-106 Otyń, ul. Rynek 1
tal. 068-3550215

'IP 925-14-22-890 REGON 000548471

L5
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Nasz znak: SOS - 6134-15/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca br. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
Ad. l W roku 2008 Gmina Otyń posiadała podpisana umowę na przyjmowanie psów ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze prowadzonym przez Wielobranżowy
Zakład Usług Komunalnych "Wizako".
Ad. 2 W roku 2008 wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 8 psów.
Ad. 3 Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 6950 zł. Za pobyt psów w schronisku płacono na
podstawie faktur wystawianych co miesiąc na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

#

z UD. Wójta

(jt£ukasi Jasiulaniec
itff
podinspektor ds. ochrony środowiska
Otrzymują:

$ Adresat
2. a/aŁ.J.

URZĄD

G

^\NY

M 928-10-oT-778b wtooo542l9C

Przewóz, 2009-04-02

RG.6134-01/09

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

Urząd Gminy w Przewozie w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuje,
iż w 2008 r. gmina nie posiadała podpisanej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2008 r. nie mieliśmy zgłoszeń o psach bezdomnych na terenie
naszej gminy.
z up. WÓJTA
Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

m

9p in-ż- T^acUlsaSslacketfca
Kierownik Referatu Gospodarki

Urząd Gminy w Przy toczne j
66 - 340 Przytoczna ul. Rokitniańska 4
tel / fax 095 749 -43-10
095 749-43-11
e-mail: ug(d)ł)rzvtoczna.Dl
Przytoczna, dnia 07.04.2009 r
RGG. 7080 - 1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W nawiązaniu do wniosku dotyczącego udzielenia informacji publicznej z dnia
30.03.2009 r., zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198), informuję:
ad1.
Gmina Przytoczna nie ma zawartej stałej umowy z podmiotem świadczącym usługi
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i w roku 2008 nie udzielała zleceń na
wyłapywanie zwierząt
bezdomnych. Gmina
Przytoczna
ma podjętą uchwałę
Nr XVI 11/103/2008 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
ad 2.
Brak zwierząt bezdomnych wyłapanych w 2008 r.
ad 3.
Brak kosztów.

GMUrtY
'osłonek

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY

F m k 13
6 6 - 3^ O P ? Z C t E W
tel (0-95)'749-23-10
woj. lubuskie
Pismo nr: OS - 7614 - 2 / 09

Odpowiadając

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
Pszczew, dnia 7 kwietnia 2009 r.

na pismo dotyczące realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Obowiązek
ten realizowany jest we własnym zakresie. Wyłapane zwierzęta przetrzymywane są w
kojcach, a następnie wydawane osobom zainteresowanym ich adopcją.
2. W 2008 roku na terenie gminy Pszczew wyłapano 8 psów. 2 z nich trafiły z powrotem
do swoich właścicieli, 5 znaleziono nowych właścicieli, l jest nadal przetrzymywany
w kojcu.
3. Koszt związany z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt oraz zakupem sprzętu w
2008 roku wyniósł 1.172,39 zł, wybudowanie nowych kojców i zakup bud 8.979,20

zł.

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

"

a/a

WÓ3T

Górczyński

URZĄD MIEJSKI

w Rzepinie
Pi. Ratuszowy 1. 69-110 Rzepin

Rzepin, dnia 06.04.2009r

te!./fax (095) 7596478,(095) 7596285

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA
Nasz znak: RIRG/KJ/7080/1/09
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt, Urząd Miejski w Rzepinie uprzejmie informuje, że :
adn.l Gmina Rzepin w 2008r miała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą „ FEMAR „ Laski,
adn.2 W 2008r wyłapano 2 szt. psów bezdomnych . Zwierzęta przebywają w
Schronisku w Górzycy .
Adn.3 Z tego tytułu ponieśliśmy koszty związane z odebraniem i utrzymaniem
bezdomnych zwierząt Schronisku w wysokości 300, 00 zł miesięcznie na
podstawie faktur.

a/a
Z uprfiURMISTRZA

.

Inspektor ds. Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Urząd Gminy Santok
86-431 SANTOK

Santok, dnia 03 kwietnia 2009r.

woj. lubuskie

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

Nasz znak: OŚ 6134 -1/09
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009r., Urząd Gminy w Santoku przesyła odpowiedzi na
Państwa pytania:

Ad.l
Gmina zawarła umowę z Zakładem Usługowym „PAJMA" w zakresie wyłapywania

zwierząt

bezdomnych oraz zbierania, wywozu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt z terenu gminy Santok.
Powyższa umowa została zawarta na okres od 01.03.2009r. do 01.03.2010r.

Ad.2
Łączna ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt - 2.8. Wszystkie utrzymywane na koszt gminy.

Ad.3
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3 728 zł. Wszystko płatne przelewem zgodnie z zawartą
umową.

L5
URZĄD

GMINY

w Siedlisku

" woj. lubuskie
-2-

Siedlisko, dnia 06 kwietnia 2009 r.

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

Nasz znak: OS.7061.1/09
Urząd Gminy w Siedlisku odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczącym
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy od czterech lat odbywa się na podstawie
zlecenia dla Firmy „HART" ze Świebodzic, która zajmuje się wyłapywaniem i umieszczaniem
w schronisku bezdomnych zwierząt. W 2008 roku gmina nie poniosła kosztów na ww. zadanie.

Otrzymują:
^) Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa.
2. UG-a/a.

65
tel. 68 34 19 212, 34 19 213, 34 19 227
fax 68 34 19 180
e-mail: urzad(q),skape.pl
serwis internetowy: www.skape.pl

Skąpe, dnia 06 maja 2009 r.

GR.6134-3/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. ( wpływ do tutejszego Urzędu Gminy
02 kwietnia 2009 r.) uprzejmie informuję, że:
- Urząd Gminy w Skąpem posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
Mirt ze Świebodzina,
- na terenie Gminy Skąpe w 2008 r. wyłapane zostały 4 bezdomne psy,
- koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2008 r. wyniósł 5 954,95 zł.,
- wysokość kosztów ustalana została na podstawie bieżącej ewidencji psów przebywających
pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

Otrzymują:
1. a.a

Burmistrz Sławy

67-410 Sława, ul. H. Pobożnego nr 10,
www.slawa.pl
Sława, 2009-04-15

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Federacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak: ROŚ. 6134-06/09
Urząd Miejski w Sławie w odpowiedzi na pismo z dnia 01 kwietnia 2009 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt informuje:
> Gmina posiada uchwaloną przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego procedurę w
sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, w której to określone zostały zasady
i warunki ich wyłapywania oraz dalszego postępowania. Ponadto mamy zawarte
porozumienie z Przychodnią dla Zwierząt „SŁAWET" S.C. w Sławie, którego
przedmiotem jest udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom,
znajdujących się na terenie Gminy Sława.
Podobnie jak w roku ubiegłym zostały skierowane pisma do schronisk tj. Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie, Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Gaju, Schronisko dla bezdomnych psów „AZOREK" w Obornikach Wlkp., Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Poznaniu oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt pod patronatem Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Swarzędzu w sprawie podpisania umowy na wyłapywanie
oraz na przyjmowanie i przechowywanie bezdomnych psów z terenu naszej gminy.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.
W związku z planowanym projektem utworzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt
na terenie Głogowa, rut. Urząd zwrócił się do Prezydenta Miasta Głogowa z zapytaniem
o możliwość zawarcia umowy na przyjmowanie i przechowanie w nowo powstałym
schronisku bezpańskich psów odłowionych z terenu naszej Gminy. W uzasadnieniu
Prezydent Miasta Głogowa podał, iż planując budowę schroniska na terenie miasta
brał pod uwagę współpracę z innymi gminami, ale do momentu realizacji inwestycji
nie jest w stanie zadeklarować czy będą przyjmowane psy z innych gmin.
> W 2008 roku wyłapano 13 bezdomnych psów, z tego 8 zostało przekazanych nowym
właścicielom, natomiast 5 pozostało na utrzymaniu rut. Urzędu.
> Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 5.525,10 pln. Wszystkie płatności
były dokonywane przelewem na konto odbiorcy. Koszty obejmowały: udzielanie
konsultacji weterynaryjnej (badania i czynności podstawowe, szczepienia, sterylizacje,
zakup leków itp.), zakup sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt oraz zakup
karmy.

^up. e
Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

15

vi. sikorskiego 15
66-436 SŁÓfśtSK

Nasz znak : 6073 /1/09

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

Data : 2009 -04 -06

Urząd Gminy Słońsk w odpowiedzi na
Wasze pismo podaje poniżej informacje zgodnie z zawartymi w piśmie
pytaniami:
- w roku 2008 dokonano wyłapywania - 3 sztuk bezdomnych zwierząt
( psy ), które zostały umieszczone w schronisku dla
bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Górzyca( forma umowy - na zlecenie w
ramach współpracy gmin.
-koszt realizacji w/w zadania -1450zł.(forma płatności jednorazowa).

Słubice, dnia 28 kwietnia 2009r.

URZĄD MIEJSKI w SŁUBiGACh

ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
(23)

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

WGI-KS-7082-04/09
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Nawiązując do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina
Słubice nie miała w 2008 r. stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W związku z tym nie mamy danych liczbowych na ten temat
i nie ponosiliśmy kosztów na realizację takich przedsięwzięć.

WÓJT GMINY
STARE KUROWO
ul. Daszyńskiego 1
66-540 stare Kurowo

Nasz znak: RI K.Sro 6052-1 72009

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

data: 6.04.2009 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Starym Kurowie podaję jak niżej :
l/ 01 stycznia 2008 r. Gmina Stare Kurowo zawarła umowę z Firmą „Mój Pies",
Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów z siedzibą w Strzelcach
Krajeńskich ul. Sienkiewicza 6/4. Na rok 2009 również podpisano umowę z
w/wym. firmą ,która zajmuje się między innymi:
-chwytaniem i przetrzymywaniem psów w przytulisku,
-prowadzeniem obserwacji nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny,
-kompleksową opieką nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku,
-zapewnieniem pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla psów
przebywających w przytulisku,
-zapewnieniem dozoru weterynaryjnego,
-wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań mających na celu
znajdowanie zwierzętom opiekunów,
-prowadzeniem ewidencji zwierząt,
-prowadzeniem zabiegów sanitarnych i dezynfekujących ,
2/W 2008 roku interwencyjnie wyłapano 15 psów, które znalazły miejsce w
przytulisku.
3/Za usługi prowadzone przez Firmę w 2008 roku Gmina zapłaciła 12.000 zł.

Z poważaniem

SEKRETARZ GMINY

URZĄD MIEJSKI
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

66-500 Strzelce Krajeńskie
Al. Wolności 48

Nasz znak: GK - 7062/34/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Strzelce Krajeńskie, dn. 24.04.2009 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
przesyła odpowiedzi na pytania wymienione w w/w piśmie:
1. w 2008 r. Gmina miała zawartą umowę na czas określony z Panią Jolantą Krysiak
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MÓJ PIES Szkolenie Psów,
Interwencyjne Wyłapywanie Psów z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na
interwencyjne

wyłapywanie bezdomnych psów oraz ze schroniskiem dla

bezdomnych zwierząt YET-AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie,
2. -w 2008 r. wyłapano interwencyjni e ogółem 41 psów na terenie miasta i gminy,
3. w budżecie gminy na 2008 rok przeznaczona była kwota 31.000 zł na zadanie
wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów, z czego wydatkowano kwotę
27.458,20 zł. W ramach w/w kwoty pokrywane były zryczałtowane koszty
interwencyjnego

wyłapywania bezdomnych psów

oraz

miesięczne koszty

utrzymania wyłapanych interwencyjnie psów w schronisku, które wypłacane były
na podstawie faktur.
Otrzymują:
(\T) Adresat
2. a/a
Wiesław SawićkiZASTĘPCA BURMISTRZA

23-04-' 09 13:46 ODul. Plac Ratuszowy 6
60-100 SULECHÓW

Sulech[jŃw

683854686

T-212

P002/002 F-280

Sulechów 22,04.2009 r.

Znak, GK.HI.70804/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo dot, wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informują:
1. Gmina Sulechów w roku 2008 posiadała stałą umowę ze schroniskiem
Wielobranżowy Zakład Usług Komunalnych „WIZAKO" Wacław Krasnodebski,
Zielona Góra. Umowa ta dotyczyła opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
wyłapanymi z terenu. Gminy Sulechów.
2. Gmina Sulechów wyłapała w roku poprzednim 14 psów i przetransportowała je do
schroniska, większość psów znalazła nowego właściciela, jednalc na stanie Gminy
Sulechów znajdują się psy wyłapane w latach poprzednich, miesięcznie Gmina
Sulechów utrzymuje ok. 10 psów, średni koszt miesięcznego utrzymania
bezpańskich psów to ok. 3.000,00 zł,
3. Gmina Sulechów w ramach umowy z „WIZAKO" wydatkowała w roku ubiegłym
34,777,02 zł. Ponadto Gmina Sulechów w ramach opieki nad bezdomnymi
zwierzętami zakupywała karmę dla zwierząt oraz udzielała opieki weterynaryjnej
bezdomnym zwierzętom.

MSTRZA
rasiak

URZĄD MIEJSKI W SULĘCINIE
69-200 Sulęcin, ulica Lipowa 18
tel, (0-95) 755 36-01 do 05,fax (0-95) 755 21-22
www.sulecin.pl, e-mail: umig@sulecin.pl
GMINA

Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA, l Oddział Sulęcin
72124036241111000030633195

FAłRPLAY

NIP596-00-10-632, REGON 000526179

2006

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37/A
04-886 Warszawa
Nasz znak:GKM-7082////09

Sulęcin,dnia 2009.04.14.

Urząd Miejski w Sulęcinie w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie"informuje, że w roku 2008 Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie
i czasowe przetrzymywanie zwierząt do momentu przekazania ich do schroniska z Zakładem Usług
Komunalnych Spółka zo.o w Sulęcinie.W 2008 roku na koszt Gminy wyłapano i czasowo
przetrzymywano 26 psów do schronisk przekazano 24 psy ,2 psy zostały wzięte do dalszego chowu
przez osoby fizyczne. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 31057,61 zł .Za wyłapanie i czasowe
przetrzymywanie oraz transport i umieszczenie w schronisku płacono każdorazowo po otrzymaniu
faktury.
SC

ZAST
Zbigniew Gruca

LJ

WOJ T
Gminy Szczaniem
wól. lubuskie

Szczaniec 2009-04-07

OSR.6134-l/2009r

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i

skutków

wykonywania zadań,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że
1. czy i z kim gmina miała w 2008r stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki:
- stałej umowy nie mamy

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i /lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2008r.

3

jaki był w 2008r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

12ĄD ML-^TA i GMINY
w Szlichtyngowej
Qg QĄ 2009 T

:lichtyngowa, Rynek 1
lei. (0-65) 549 23 27
,\J|P 697-10-11-S89. Reaon 000530034
:

RIOŚiM- 7522/AM/01/2009

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „ Agros"
04- 886 Warszawa
ul. Garncarska 37/A

dotyczy udzielenia informacji publicznej;
W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie "
Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej informuje, że zgodnie z art. 3, ust.2,pkt5
ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U
96.132.622, art. 11, ust.li ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
Dz.U.97.111.724 z póź.zm. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt Dz.U. 98.116.723, gmina organizuje ochronę przed
bezdomnymi zwierzętami.
- Gmina realizuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez podmiot budżetowy
gminy ZGKiM Szlichtyngowa.
- Wyłapane zwierzęta - psy w ilości 3 szt. przekazane zostały mieszkańcom gminy
którzy wyrazili chęć adoptacji,
- Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 320 ,00 PLN netto za 3 bezdomne
zwierzęta,
- Do schroniska nie przekazano żadnego bezdomnego zwierzęcia.

Z poważaniem
Zup,

Kierownik
Ochcefiy

L5

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
tel. 068 376 38 11, fax 068 376 22 20
e-mail: ratusz@szprotawa.pl. www.szprotawa.pl

Szprotawa, 14-04-2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
"Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Nr sprawy: RO.III.7080-2/09

Urząd Miejski w Szprotawie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, podaje następujące
dane;
- Gmina wyłapywała bezdomne zwierzęta na podstawie udzielania zleceń dla
„Przytuliska dla Zwierząt" w Małomicach.
- W 2008 r. na terenie Gminy Szprotawa wyłapano na koszt gminy 46 psów i
11 kotów.
- W 2008 r. koszt realizacji całego zadania łącznie z opieką weterynaryjną wyniósł
14 200 złotych. Forma płatności za opiekę była jednorazowa za umieszczenie
w schronisku.

J R/J R

Świdnica

\ubusk\e
RG.3.7080-1/09

Świdnica, 17 kwietnia 2009r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2009r. informuję, że w 2008r.
Gmina Świdnica nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi
psami. Z uwagi na wiejski charakter Gminy (przygarnianie psów przez właścicieli posesji)
problem bezpańskich psów nie ma specjalnie dużego nasilenia.
Ewentualne wyłapane przez Straż Gminną psy przetrzymywane są tymczasowo w
kojcu, do momentu ustalenia jego właściciela lub pies taki jest przekazywany osobie, która
podejmuje się opieki nad nim. W 2008r. jeden pies trafił do osoby prywatnej, która się nim
opiekuje.

T

mgr inż. Adark, Jaskulski

Świebodzin 2009-04-15
O R 2 Ą P MIEJSKI
66 200 ŚWIEBODZIC s ioes) 475 0910
ui "RYNKOWA *

•>, it^iOfib) 3823007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
Arsos"

»^lg"»

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GKiM.IX.7070-'2//09
Dotyczy: przekazania informacji

W odpowiedzi na Państwa prośbę dotyczącą udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków realizacji zadania własnego gminy jakim jest wyłapywanie bezpańskich
psów informuję co następuje.
Gmina Świebodzin miała w 2008 r. podpisaną stałą umowę z Zakładem Konserwacji
Terenów Zielonych „MIRT" Roman Trzebniak na wykonywanie usługi w zakresie
wyłapywania i przewożenia psów do Schroniska w Zielonej Górze.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. w w/w placówce przebywało łącznie 11 szt. psów.
Kosztami utrzymania wszystkich zwierząt obciążona była Gmina Świebodzin.
Rozliczenie kosztów następowało na podstawie bieżącej ewidencji ilości psów
przebywających w Schronisku w danym miesiącu. Roczny łączny koszt realizacji zadania
własnego Gminy w zakresie wyłapywania bezpańskich psów to kwota 44 822,56 złotych.

Otrzymują:
l .a/a

KIEROWNIK

kńaWTSSśpód
atrtej i Mieszkaniowej
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URZĄD Ml A S ł A l GMINY

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

66-320Trzciel, ul Poznańska 22
te!,/fax095 M3 1400
NIP 5961640358
REGON 000529982 PKD 8411Z

data : 30 kwietnia 2009 r.

Nasz znak: OS-7614-4/09

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Miasta i Gminy Trzciel informuje, że :
1. w chwili obecnej Gmina Trzciel

ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych
ul.Sikorskiego

50

66-200

Świebodzin.Gmina przygotowała

„MIRT"
kojce

do

przetrzymywania wyłapanych zwierząt głównie psów zapewniając im utrzymanie
i opiekę weterynaryjną,
2. w 2008 roku przetrzymywanych było 5 psów z czego jeden znalazł nowego
właściciela, 2 szt. uciekły, obecnie opiekujemy się dwoma psami,
3. koszt opieki za cały 2008 rok (wyłapywanie, karma, opieka weterynaryjna)
wyniósł 1.715,50 zł.
BU
mgr i,

marek

jRZĄD

GMINY

66-132 TRZEBIECHÓW

ul. bulechowska 2

,rfax (o es) 3514122.3514131
Nasz znak: RL.7639-11/03

nr nr inr\o

Trzebiechów 05.05.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-889 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informują, że
Gmina Trzebiechów w 2008 r. nie podpisała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt realizujemy własnymi
środkami. Posiadamy kojce umiejscowione przy gminnej kotłowni oraz oczyszczalni
ścieków, w których lokowane są psy. Ponadto dla zwierząt szukani są nowi
właściciele z terenu naszej gminy.
W 2008 r. wyłapano trzy psy, z których wszystkie znalazły nowych
właścicieli.

WÓJTA
Sekrptc

Witnica, dn.24 kwietnia 2009 r.
L .'•>

STRAŻ MIEJSKA
ul. K.R.N. nr 6
66-460 W I T N I C A
woj. lubuski*

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

W związku z pismem z dnia 30.03.2009 r. pragnę poinformować, że świadczącą usługi
w gminie Witnica w ramach zadań wyłapania i transportu zwierząt do schroniska jest firma „Pajma"
z Gorzowa Wlkp.
Łączne koszty wyłapywania i umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt opiewają na kwotę
6.741 zł (średnio ok. 450 zł za jednego psa). W ubiegłym roku odwieziono do schroniska 15 psów.

Miasta i Gminy Wschowa

67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. ++48 65/540 86 00, fax. ++48 65/540 13 40
www.wscbowa.pl, wschowa@wschowa.pl
W t «- łi a */ <&

Urząa iVUasta i G m i n y

WSCHOWA
Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktur

Wschowa, dn.06.04.2009r.

RO-7080/6/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury uprzejmie informuje, że:
• Gmina Wschowa posiada zawartą umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na przyjęcie bezdomnych psów do schroniska.
Umowę zawarto na okres od dnia l stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2008r.
• Wyłapywaniem psów w roku 2008 zajmowała się Spółka Komunalna, Sp. z o.o.,
ul.Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, zgodnie z umową zawartą z Gminą Wschowa
w dniu l lutego 2008r.
• Gmina Wschowa w roku 2008 przekazała 30 psów Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166
Poznań.
• Łączny koszt na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w
roku 2008 wyniósł ca 39 526,00 zł (zapłacono na podstawie wystawionych przez
firmy faktur VAT).
JO/MK

Ochrony Środowiska/Infrastruktury

/ 1 /'-•> vV

/Mhrian Kociubiński
/ IV
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Nasz znak: GG-706-4/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 3.04.2009r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję:
l . Gmina nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2008 na koszt gminy przekazano do dalszej opieki 2 szt.
3. Koszt przekazania wyniósł 543,00 zł
Zakupiono również budę i wybudowano kojec w gminnej jednostce ( ZGK)
w celu możliwości przetrzymania do momentu przekazania do dalszej
opieki za kwotę 410,00 zł .

l/B, 22-HPR-09 10:13
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URZftD GMINY * ZflBOR * WO
VdPUEŁU4

ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

tal. (fifi) 3S18300, fax (<SSi) 321S301

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
KRS:286138
uI.Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak GKPOC/2/09

Data 2009-04-20

Dotyczy; udzielenie informacji publicznej
Nawiązując do pisma z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" przwwidzianego ustawą o ochronie zwierząt udzielam odpowiedzi na
zadane pytania:
Ad 1. Brak stałych umów i udzielanych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w 2008 roku.
Ad 2. Wyłapanych bezdomnych zwierząt (5 psów), na ogłoszenie Wójta Gminy
Zabór pn" Przygarnij psa" o treści - Osoba,która przygarnie psa na własność,
otrzyma comiesięczną kwotę w wysokości 100 zł wypłacaną przez okres
6 miesięcy, przekazano na podstawie spisanego porozumienia stron do
adopcji w/w ilość psów.
Ad 3. Koszt Gminy w realizacji całego zadania w 200$ roku wg prowadzonej
ewidencji wyniosła 2480,93 zł. w tym:
- wynagrodzenie za utrzymanie psa - 1900,00 zł
- faktura za pobyt psa w schronisku - 253,15 zł
- eutanazja psa po wypadku
- 100,00 zł
- ogłoszenie dot opieki nad psem
120,78 zł
- oględziny konia przez weterynarza - 107,00 zł

Sprawę prowadzi; Zenon Strózyk
tel. 068-32 U83-07

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

y

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel. 068 45 64 100, faks: 068 45 64 155

NIP: 929 000 53 92
REGON: 000654233

Zielona Góra, 9 kwietnia 2009 r.
GK.I.KJ. 7083-6/09
id. 1178655

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra w odpowiedzi
na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuje:
1. Miasto Zielona Góra miała podpisaną w 208 r. umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z Wielobranżowym Zakładem
Usług Komunalnych „WIZAKO"

Wacław Krasnodębski z siedzibą w Zielonej Górze,

ul. Dębowa 3.
2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2008 r. wyniosła: 82 psy, natomiast średnia liczba psów
przebywających w schronisku w 2008 r. wyniosła 161,1 psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania tj. wyłapywania bezdomnych zwierząt oraeopieki nad
bezdomnymi zwierzętami w 2008 r.

wyniósł

441.185,50 zł. Płatność za wykonanie

niniejszego zadania miała charakter ryczałtowy.

zup.

neslawa

kferownik
w Wydziale Gospodarki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 068 45 64 302, faks: 068 45 64 366 (sekretariat)

IASTA
.

Komunalnego

i Mieszkaniowej

www.zielona-gora.pl
e-mail:GospodarkaKomunalna@um.zielona-gora.pl

Urząd Gminy Zwierzyn
66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8,
REGON 000548488

tel. 095 7617580,

fax 095 7617105
NIP 599-100-80-91

Zwierzyn dn. 21.04.2009 r.
Nasz znak: OS 6012/6/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje
co następuje:
1. W roku 2008 Gmina Zwierzyn posiadała umowę na wyłapywanie i
przetrzymywanie

zwierząt

z

firmą

„Mój

Pies"

Szkolenie

Psów,

Interwencyjne Wyłapywanie Psów, Jolanta Krysiak, ul. Sienkiewicza 6/4, 66
- 500 Strzelce Krajeńskie. Umowa obejmowała także leczenie i żywienie
zwierząt oraz przeprowadzenie procedury adopcyjnej.
2. Ilość wyłapanych, przetrzymywanych i poddanych procedurze adopcyjnej
zwierząt w roku 2008 - 14.
3. Całkowity koszt wykonania zadania w roku 2008 wyniósł - 13.200,00 zł
(miesięczna opłata ryczałtowa -1.100,00 zł)

Otrzymuje:
1. adresat,

2. a/a

mgr

ójt Gminy Żagań
lt Armii Krajowej 9
^•MOD Ż A G A Ń

Nasz znak: ROL-6052/14 709

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37 A
Żagań, dnia 20.04.2009 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie
informacji publicznej na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie w roku 2008 r." informujemy:
1. W roku 2008 Gmina Żagań nie posiadała podpisanej stałej umowy na
wyłapanie i przyjmowanie, udziela natomiast jednorazowych zleceń na
wyłapywanie i zapewnienie im dalszej opieki.
2. Zlecono:
- wyłapanie i dalszą, opiekę nad 11 psami,
- wyłapanie i dalszą opiekę nad l bezdomnym kotem.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.309,37 zł i został realizowany
jednorazowo po wykonaniu zlecenia przez osoby, które przyjęły
zwierzęta do sprawowania nad nimi dalszej opieki.
ES/
zup

mgr D

DlZtDpl. Słowiański
HU5H 17
68-100

Nasz znak: WGNiE-IV-7082/ 23/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Żagań, dnia 24.04.2009 r.

Dotyczy: informacja o bezdomnych zwierzętach.
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01 kwietnia 2009 roku
informuję, że Gmina miejska Żagań w roku 2008 nie zawarła stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Żagań.
W miarę zaistniałych potrzeb Gmina zlecała wyłapanie bezpańskich zwierząt
(wraz z transportem do schroniska) Prywatnej Wielobranżowej Firmie
Usługowej Dozór Sanitarno-Porządkowy „HART" Zbigniew Szyszkowski
ul. Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice.
Do schroniska dla bezpańskich zwierząt w roku 2008 Gmina miejska
Żagań przekazała 09 szt. psów. Psy były przekazywane do schroniska na
podstawie zlecenia, które obejmowało utrzymanie jednego psa przez 30 dni na
koszt Gminy miejskiej Żagań. Psy były przekazywane do:
1) w miesiącu lutym - „IZBUD" Azyl dla Zwierząt ul. Śmigielska nr 64
64-000 Kościan - 5 szt. za jednego psa opłata jednorazowa 732 zł brutto,
2) w miesiącu listopadzie- Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" ul. Zwycięstwa nr 58 78-200 Białogard - 4 szt.
za jednego psa opłata jednorazowa 800 zł brutto.
W roku 2008 Gmina miejska Żagań na utrzymanie bezpańskich zwierząt
wydala kwotę: 25.296 zł w tym:
a) transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku: -13.519 zł,
b) leczenie przez lekarza weterynarza bezpańskich zwierząt
znalezionych na terenie miasta przez Straż Miejską
- 6.848 zł,
c) zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt
- 929 zł,
d) usługi z zakresu sterylizacji bezpańskich kotów
- 4.000 zł,
J R MISTRZA

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a

<slarczyk
|c?elnik Wyoziatu
Gospodarki Nieruchbmościami
infrastruwury Technidnej i Ekologu

U R Z Ą D GMINY
w ŻARACH
Aleja Jana Pawła II6
Z
68-200
C,?
tel.(068)4707300i01,fax:470730
'

'T'

0

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

Nasz znak : GOŚ 7633/32/2009

Żary 2009-04-02

W odpowiedzi na państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. informuje, że
1. Urząd Gminy w Żarach miał podpisaną w 2008r. Umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w Miejskim schroniskum dla
bezdomnych zwierząt w Żarach, mieszczącym się przy ul. Żurawiej 32, 68-200
Żary.
2. W 2008r. schwytano i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt 13
psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2008r. - 13 410,70 zł, w skład którego
wchodzi 5000 złoty wkładu własnego przy podpisywaniu rocznej umowy na
umieszczanie psów w schronisku, koszty złapania i dowiezienia psa do
schroniska oraz bezpośrednie koszty utrzymania miesięcznego psa w
schronisku.

i N.S pj?ip$tTTr
mgr im. Wiesław Poiit

U R Z Ą D MIEJSKI
ŻARY

68-200
Rynek 1-5

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa
IT 7082/01/09

Żary, dnia 22.04.2009 r.

W odpowiedzi na pisma z dnia 30.03.2009 r. Urząd Miejski w Żarach informuje,
że w roku 2008 r. nie miał stałej umowy ani nie udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z braku podmiotów posiadających stosowne zezwolenia.
Gmina Żary o statusie miejskim jest właścicielem schroniska dla bezdomnych
zwierząt ,którego koszt budowy do dnia dzisiejszego wyniósł ok. 1,2 min zł.
Schronisko to jest administrowane przez jednostkę , która jest spółką prawa
handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % kapitałem gminy.
Miesięczny koszt utrzymania schroniska wynosi 36.000 zł + VAT 22 % i jest
pokrywany z budżetu gminy. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w sytuacji
stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców zajmują się kadra i pracownicy schroniska ,
którzy mają niezbędny do tego celu sprzęt oraz opiekę weterynaryjną.
Gmina ma także podpisaną umowę na prowadzenie ewidencji właścicieli psów
oznakowanych elektronicznie na koszt gminy przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i
Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku.
Do wiadomości:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
68-200 Żary
ul. Żurawia 32
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