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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2011 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w
Babimoście 24. 03. 201 Ir. dotyczące udzielenia informacji na temat sposobów i skutków
wykonywania zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem,
informuję:

1. Gmina Babimost nie miała w roku 2009 i w roku 2010 podpisanej stałej umowy,
ani też nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
• Doraźne interwencje dotyczące bezdomnych psów podejmowane były przez

Straż Miejską.
• Złapane w wyniku interwencji zwierzęta objęte były opieką lekarza/y
weterynarii, a następnie osadzane w punkcie czasowego przetrzymywania
zwierząt.

W roku 2010 zostało stworzone miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt
bezdomnych (skontrolowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej
Górze - nr protokołu kontroli 1/2010) w którym przebywają do czasu przekazania
ich nowemu właścicielowi.

2. Ilość zwierząt:

Rok 2009 6 psów
Rok 20 1 0 6 psów

3. Koszt realizacji zadania:

Rok 2009 7098.81 złotych
Rok 201 0 4799.00 złotych

INSPEKTOfmRAŻYMJEJSKIEJ

ithRyszard Deru



URZĄD GMINY BUEDZEW Biuro Ochrony Zwierząt

nieśli ul. Garncarska 37Atp-l /fax 095/7436610, /4JOO 1 1
66-350 BLEDZEW 04-886 Warszawa

RS. OŚ. 1412.23.2011 Bledzew,, dnia 2011-04-12

Odpowiadając na pismo z 18 marca 2011r Urząd gminy Bledzew poniżej podaje
dane dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapania.
1. Rok 2009

- zlecenia doraźne Zakład Usługowy „Pajma" ul. K. Wielkiego 79/13; Gorzów Wlkp.
- wyłapano łącznie sześć psów i objęto je opieką,
- koszt całkowity 3.660,00zł, opłata jednorazowa za każdego wyłapanego

psa.
2. Rok 2010

- umowa stała z VET-AGRO Serwis ul M. Konopnickiej 62; Trzcianka,
- wyłapano osiem psów i umieszczono je na koszt urzędu w schronisku,
- koszt całkowity 8.839,06 związany z wyłapaniem psów i ich pobytem w

schronisku.

a / a Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski
AM/AM



O MINY
66-627 80BROWICE 131

pow. krośnieński, woj. lubuskie
' tei,lfax 331 -32-30/391-32-84
N!P926-i5-63-i87,3REG Bobrowice, dnia 30.03.201 lr.3

Znak: OSW- 6140.2.201 1
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 18 marca 2011 r. 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 2009r. i w 2010r. stałe umowy albo udzielała
doraźnych 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 2009r i 20IOr.
udzieliliśmy: dwóch w 2009r. i pięciu w 2010r. zleceń Firmie Handlowo -
Usługowej Iwona Popiołek 05-250 Radzymin ul. Łąki 35 na interwencyjne
odłowienie bezdomnych psów, które były każdorazowo umieszczone oraz
utrzymywane w schronisku - Fundacji Dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt
„EMIR" 96-321 Żabia Wola, Oddział, ul Słoneczna 4.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach / kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010r.?
Na terenie Gminy Bobrowice w 2009r. zostały odłowione łącznie 3 psy
bezdomne i były umieszczone oraz utrzymywane w schronisku - Fundacji Dla
Ratowania Bezdomnych Zwierząt „EMIR" 96-321 Żabia Woła, Oddział
ul. Słoneczna 4 w formie jednorazowego kosztu, poniesionego przez Gminę.
Natomiast w 2010r. zostało odłowionych łącznie 5 psów bezdomnych i także
były umieszczone oraz utrzymywane w schronisku - Fundacji Dla Ratowania
Bezdomnych Zwierząt „EMIR" 96-321 Żabia Woła, Oddział ul. Słoneczna 4
w formie jednorazowego kosztu, poniesionego przez Gminę.

3. Jaki był w 2009r. i jaki był w 2010r. koszt realizacji całego zadania i jaka
była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Łączny koszt realizacji ww. zadań w 2009r. wyniósł: 7.320,00zł.



Łączny koszt realizacji ww. zadań w 2010r. wyniósł: 13.420,00zł.

Forma płatności była każdorazowo jednorazowa, zarówno za odłowienie psów,
ich transport oraz za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt.

MareKBabul
Otrzymują:

(9 Adresat
2. aa

ZB. 30.03.201 Ir.



Gmina Bogdaniec

Wójt Gminy Bogdaniec
66-450 Bogdaniec

ul. Mickiewicza 45
woj lubuskie, pow. gorzowski

tel.095/7510045, fax 095/7510209

RIT.6140.4.2011

Bogdaniec, dn. 28 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie udzielenia

informacji na temat realizacji zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt informuję, że realizowano

je w latach 2009-2010 w sposób następujący:

Lp.

1.
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| 2009

Wyłapanie bezdomnych zwierząt
oraz opiekę nad nimi zlecano:

Zbiorcza liczba zwierząt wyłapanych
wyniosła:

Koszt realizacji zadania wyniósł:

Formy płatności

Firma PAJMA
Łukasz Pajdzik

ul. K. Wielkiego 79/1 3
66-400 Gorzów Wlkp.

- usługa doraźna

12

4099,20 zł
Jednorazowa (transport,
wyłapanie, umieszczenie

w schronisku)

2010
Firma RACKER

Brzozo wiec,
ul. Polna 26a

66-446 Deszczno
- umowa

18

19090,56 zł

Ryczałtowa
(wg umowy)
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Z poważaniem,

mgr My

T

ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 95 75 10210
fax:9575 10209 NIP: 599-27-75-846 konto: GBS Barlinek o/Bogdaniec 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001
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GMINY
Bofac/fa Bojadła, dnia 4 kwietnia 201 1 r.

RO.6140.02.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 24.03.2011 r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuję iż:

1. Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ani nie
zachodziła potrzeba zleceń na wykonywanie takiej usługi przez ostatnie lata.
W przypadku pojawienia się takiej konieczności, zwierzęta zostaną tymczasowo
przygarnięte do czasu znalezienia dla nich nowego domu.

2. W dalszym ciągu utrzymywane są trzy porzucone bezpańskie psy na koszt gminy.
3. Koszt utrzymania psów wynosił:

a) Rok 2009- 2 165,57 zł
b) Rok 2010- l 756,32 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

68-343 BRODY,
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

RL.1431.4.2011 Brody, dnia 2011-03-31

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu:
24.03.2011 r.) o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
co następuje.

W roku 2009 Gmina nie posiadała podpisanej umowy ani nie zlecała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W roku 2010 Gmina podpisała roczną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie w
Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach psów z terenu Gminy Brody.
W czasie obowiązywania w/w umowy wyłapano i umieszczono w w/w schronisku 5 psów,
które następnie trafiły do adopcji. Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2010 wyniósł
7.173,60 zł. Na ten koszt składają się następujące opłaty: jednorazowa opłata za gotowość
przyjęcia psów do schroniska (płatna przy zawarciu umowy), opłaty za dowóz i przyjęcie
psów do schroniska oraz opłaty za pobyt psów w schronisku (opłata za każdą dobę).

Otrzymuje: •^£.3.,
Q adresat W***

2- a/a -
mer



Strona l z l

Od: "Anna Burchardt" <burchardta@brzeznica.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2011 11:36
Temat: informacja publiczna
Gmina Brzeźnica w 2009 i 2010 roku nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Doraźne zlecenia przekazywano do schroniska w
Małomicach i wydano w 2009r. 1000,00 zł. W 2010r. nie mieliśmy żadnego
przypadku z bezdomnymi zwierzętami.

UG Brzeźnica
ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica

2011-03-29



URZĄD GMINY
w Bytnicy

66-630 Bytnica, woj. lubuskie
tel./fax 068 391 58 88

te!. 068 391 5796, 5777, 5769
Regon 000536700, NIP 926-15-82-833

RR-7325/01/11
Bytnica dn. 28.03.2011r.

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

Wójt Gminy Bytnica w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2011r. (data wpływu

24.03.2011r.) -w sprawie informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywania, informuje że Gmina Bytnica w roku 2009 i 2010 nie była związana

stałą umową z podmiotem świadczącym usługi w w.w. zakresie. Gmina Bytnica udzie-

lała natomiast doraźnych zleceń wyłapywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi

w miarę zaistnienia takich potrzeb. W latach 2009-2010 odnotowano 2 przypadki wy-

łapywania zwierząt bezdomnych (po l w każdym roku). Łączny koszt 4480 zł, forma

rozliczania jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

Leszek



UR2ĄJJ MIEJSKI
67-iij BYTOM ODRZAŃSKI Bytom Odrzański, dnia 25 marca 2011 r.

ul. Rynek l J

W. 068/388 40 22, fax3884026

Nasz znak : GKM: 7031.2. l .2011 r.

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 w 2009 i w 2010 r nie miała zawartych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie prowadziła akcji wyłapywania .
W 2009 roku w ramach interwencji na doraźne zlecenie policji i Straży
Miejskiej z terenu miasta Bytom Odrzański , został złapany przez Firmę
Horticultura z Nowej Soli jeden bezpański pies, który za zgodą Zakładu
Gospodarki Komunalnej został umieszczony na terenie oczyszczalni do
pilnowania zakładu.
Gmina w 2009 r. poniosła 374,00 zł kosztów za w/w psa.
W 2010 roku nie odnotowano interwencji na temat bezdomnych psów.
W 2011 r. Gmina Bytom Odrzański zawarła umowę z Miejskim
Schroniskiem w Głogowie na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych
zwierząt. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta i Gminy Bytom Odrzański
w ramach interwencji Straży Miejskiej będą wyłapywane i dostarczane do
schroniska przez firmę „ HART " Prywatną Wielobranżową Firmę Usługową
- Dozór Sanitarno Porządków}', ul.Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice.
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URZĄD MIEJSKI
ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka

tel. 068 391 14 40 fax. 068 391 13 63
www.cybinka.pl sekretarz@cybinka.pl

Cybinka, dnia 06.04.2011 r.

Znak: RIZPiŚ.IV.6140.01.11

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24.03.201 Ir. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję iż Gmina Cybinka
w 2009 i w 2010 r. nie miała podpisanego zlecenia z żadną firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Jedyne zdarzenie jakie do tej pory miało miejsce
na terenie Gminy Cybinka związane z wyłapaniem bezdomnego zwierzęcia to wyłapanie psa
w 2010r. Po dokonaniu tej czynności, zwierzę znajdowało się pod opieką weterynaryjną.
Jednocześnie prowadzono rozmowy ze Sclironiskiem w Ługach Górzyckich, jednakże
w związku z tym iż pojawił się mieszkaniec Cybinki chętny zaopiekować się psem,
po zakończeniu badań przekazano go nowemu właścicielowi. Koszty jakie gmina poniosła
w związku z w/w czynnościami to kwota 200 zł.

KIEROWNIK REFEF

Otrzymują:
QT)Adresat,
2. A/a.



, Ł*u <iWUNY l MIASTA
ul. Rynek 25

66-016 C Z E R W I E Ń S K
-775 ^

Czerwieńsk, dnia 29 marca 2011 r.
Nasz znak: GGRiOS.6140.5.2011

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

Nawiązując do Waszego pisma z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu:
24 marzec 2011 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję:
1. W 2009 roku gmina Czerwieńsk miała podpisaną umowę na przyjmowanie

i przetrzymywanie psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze z firmą - Działalność Weterynaryjna - Adam Tomczyk. Umowa
obowiązywała do stycznia 2010 roku. Od dnia 01 lutego 2010 r. umowę na przyjmowanie
i przechowywanie psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt.

2. W 2009 roku łączny koszt za wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Czerwieńsk wyniósł 16.319,36 zł, natomiast w 2010 roku łączny koszt
wyniósł 23.543,79 zł. Formą płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami były
faktury oparte na bieżącej ewidencji zwierząt.

Sprawę prowadzi:
Tomasz Pietruszka
Referat GGRiOŚ, pok. nr 109
tel. 683278179



"J-Szeroka 4
66-615 Dąbie

j.iubusłcie Dąbie,data 2011-04-26

RŚ.606.2.2011.IP

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 r. 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 2010r. 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, iż koszt realizacji całego zadania
wyniósł w 2009r. 3940 zł (słownie; trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych)
wyłapano dwa psy, a w 2010r. 3660 zł (słownie; trzy tysiące sześćset
sześćdziesiąt złotych) wyłapano jednego psa.
Forma płatności za opiekę była jednorazowa za umieszczenie psów w
schronisku.

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.



URZĄD GMINY DESZCZNO
Deszczno 63

66-446 Deszczno
tel (095) 72-87-657 fax. (095) 72-87-651

email: ug-inwestycje@deszczno.pl

2011.04.22

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

INW.6140.1.2.2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18.03.2011 r., Wójt Gminy Deszczno informuje, iż w 2009 oraz 2010 r. Gmina Deszczno
zawarła stałą umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Przedmiotowe umowy zawarto z Panią Eweliną Kaczmarek, prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą „RACER" przy ulicy Polnej 26 a w Brzozowcu.

Na koszt gminy Deszczno wyłapano i utrzymywano;
- 32 psy (2009 r.),
-37 psów (2010 r.).

Miesięczny koszt utrzymania wyłapanych zwierząt na terenie gminy Deszczno w roku
2009 oraz 2010, to kwota ryczałtowa w wysokości 2 000 zł netto.

mgr in^. Zbigniew Tupa)
Kler. rei Inwestycji l Zamówień Publicznych

Otrzymuje:
1. adresat,
2. a.a.



Dobiegniew, dnia 25.03.2011 r.
URZĄD MIEJSKI w B8BIE6NIEWIE

ul, Dembowskiego 2
66-520 DOBIEGNIEW BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

NIP 594-10-00-845 T? j • ji ^ • A »Fundacja dla Zwierząt „ Argos
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:RR-6140/01/2011

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2011 roku o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Ad.l. W 2009 i 2010 roku Urząd Miejski w Dobiegniewie miał podpisaną umowę z firmą

„ YET-AGRO SERWIS" z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

Jednocześnie informujemy, że na rok 2011 mamy również podpisaną umowę z tą samą firmą.

Ad.2. W roku 2009 nastąpiły trzy zdarzenia /trzy psy/, a w roku 2010 nastąpiło pięć zdarzeń

/psy/ które były pod opieką schroniska.

Ad.3. Koszt wszystkich zdarzeń i przetrzymywania w roku 2009 wynosi 9 241,40 zł

a w roku 2010 -12 519,07 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 75,51 zł/godz. - 201 Or. - 78,15 zł/godzinę,

- przyjęcie psa do schroniska 32,36 zł (szczepienie, odpchlenie, odrobaczanie itp.) -

w 201 Or.-33,49 zł,

- pobyt psa w pogotowiu 5,93 zł/dobę - w 201 Or - 6,14 zł/dobę,

o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach za sterylizację, kastrację - 75,51 zł.

w 2010 r-78,15 zł.

ASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
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ul. Warszawska 1 Dreyflpnkn 06 04 701166-530 DREZDENKO Drezdenko UÓ.U4.ZU I
m

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

Nasz znak: GG.6140.1.7.2011

Odpowiadając na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 24.03.2011 r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

1. Gmina Drezdenko w roku 2009 i 2010 zawarła umowę na czas określony z firmą
VET- AGRO SERWIS ul. Myśliwska la/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie oraz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2009 roku-15 szt, w 2010 r.- 51 szt.
3. Koszt realizacji zadania tj. wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

• 2009 r.-64461,45 zł
* 2010 r.-83036,54 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.

Otrzymuje: z up.

l. Adresat Dorota Nowak
2 a/a Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej

i Ochrony Środowiska



Urząd Miasta Gorzowa Wikp.
Wydział Gospodarki Komunalnej

66-400 GORZÓW W L K P
( 2 >

WGK.XI 11-6134/07/484/2011

Gorzów Wlkp., 28.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 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 latach 2009, 2010 Miasto mało podpisaną stałą umowę na interwencyjne

wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gorzowa Wlkp. z firmą

„Rancho" - Piotr Kaczmarek z siedzibą w Brzozowcu, ul. Polna 26 A, 66-446

Deszczno.

2. W 2009 roku przeprowadzono 319 akcji a w 2010 roku 348 akcji związanych

ze zwierzętami agresywnymi, stanowiącymi zagrożenie dla mieszkańców,

oraz zwierzętami potrąconymi przez samochody.

3. Koszt zadania „wyłapywanie bezdomnych zwierząt" wyniósł 51 240,00 zł

zarówno w roku 2009 jak i 2010 i obejmuje tylko fizyczne 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 (2009 rok.) i 390 000,00 zł (2010 rok) rocznie.

Dodatkowych informacji w razie potrzeby może udzielić inspektor ds. ochrony

zwierząt Wydziału Gospodarki Komunalnej UM - Anna Czerniejewska pod nr

telefonu 095 7355 767.

D Y R E KIT O R
W y d z i a ł u G o s p c K i e r k l K o m u n a l n e j

NV/». -r\L'U</M
mgr Agnieszka Kużba

d)

INS'PE)<TOR

^Vk**Amgr AnndrCzerniejewska
A A
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Gozdnica 2011.03.28

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT

"ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2011 r. Urząd Miejski w Gozdnicy
uprzejmie informuje, że w 2009r. Gmina Gozdnica nie miała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki . W 2010r natomiast mieliśmy podpisaną
umowę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach przy ul.Zakopiańskiej 7 na
przyjmowanie i utrzymywanie w miejskim schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Gozdnicy .

W 2010r. na koszt gminy utrzymywano 2 psy .

W 2010r. Koszt realizacji całego zadania wyniósł - 11114,20zł
( w tym: jednorazowa opłata stała za gotowość przyjęcia psów do schroniska - 5000,00zł

koszt przyjęcia jednego psa - 50,00zł
opłata za jedną dobę pobytu psa - 10,00zł
opłata za wyłapanie psa - 200,00zł
opłata za dowiezienie psa z terenu
gminy do Schroniska - 50,00zł

vx



U R Z Ą D G M I N Y
w Górzycy

© ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca

t»l./fax 095 759-12-11/12-1P

Górzyca, dnia l kwietnia 2011 r.

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

GWOS.6140.1.2011

Udzielając odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący
sposobu oraz skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", uprzejmie informuję, iż gmina Górzyca wraz z gminą Słubice oraz Miastem
Kostrzyna nad Odra posiada podpisaną wspólną umowę z Fundacją „Pro Animalne dla
zwierząt w potrzebie". W ramach umowy z terenu gmin przewidziane jest utrzymywanie 80
psów, z czego 4 kojce przeznaczone zostały na Gminę Górzyca. Wszelkie płatności związane
z prowadzeniem, utrzymaniem i leczeniem zwierząt w schronisku pokrywane są przez
Fundację Pro Animalne.

Otrzymują:
(& Adresat

2. A/a



PL 66-620 Gubin, ul.Piastowska 24, łel.:+68 45 58100, fax: +684558102, e-maii: um@gubin.pl

URZĄD MIEJSKI
W GUBINIE

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

Kl. 033.15.2011 Gubin 201 1-04-11

Gmina Gubin o statusie miejskim informuje, że zlecała wyłapywanie bezdomnych psów
firmie - „HART" Sławomir Jamróz ul. Kopernika 12/5 Świebodzice, która umieszczała
zwierzęta w następujących schroniskach:
-„ PRO_ANIMALE dla zwierząt w potrzebie" 69-113 Górzyca,
- „ANIMALS" Towarzystwo Ochrony Zwierząt ul.Zwycięstwa 58 Białogard,
-„AZYL" ul.Brzegowa 151 Dzierżoniów.

Gmina udzielała tylko doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów w 2009r. i 201 Or.

W 2009 roku wywieziono do schronisk 3 psy
- kwota za usługi - 4400 zł brutto.

W 2010 roku wywieziono do schronisk - 19 psów
- kwota za usługi - 17 180,59 zł brutto.

Forma płatności za opiekę nad zwierzętami była jednorazowa za umieszczenie zwierząt w
schronisku.

lem
I \
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Wydziału KomiMalneno i Inwestycj-



Gubin, dn. 30.03.2011

URZĄD GMINY
66-620 w GUBINIE

ul.Piastowska 24 A

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Gancarska 37 A

04-886 Warszawa

R. 614.8.2011

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 18. marca 2011r. informuje że:

- Gmina Gubin w roku 2009 i 2010 udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów

i kotów d!a Firmy-„Dozór Sanitarno-Porządkowy" ul. Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice,

- ilość złapanych bezpańskich psów i oddanych do schroniska wyniosła:

1) w 2009r. 20szt. koszt realizacji całego zadania wyniósł 38 650,43 zł.

2) w 2010r. 18 szt. 48 445,41 zł.

Pie/corazyfc
RÓWNIK REF/RATU



BuriuJ.strz Iłowej
ul. Żerornskiego 27

:L§..ll_20 I Ł O W A Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: GK-V. 1431.2.2011 Iłowa, dnia 07.04.2011r.

W odpowiedzi na Państwa pytania uprzejmie informuję, iż'

Adl .

W latach 2009 i 2010 Gmina Iłowa nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

W 2009 i 2010 roku były zawarte po l umowie na zapewnienie opieki bezpańskim
psom z Mirosławem Majewskim zam. Małomice ul. Małynicza 8 prowadzący przytulisko.

Ad 2.

W 2009 r. zostało wyłapanych 5 psów i 3 szczeniaki.

W 2010 r. zostało wyłapanych 7 i l szczeniak.

Ad. 3

W 2009 r. gmina Iłowa poniosła następujące koszty:

Zakup karmy dla psów - 983,01 zł

Transport bezpańskich psów do miejsca czasowego przetrzymywania ich - 239,60 zł

Inne koszty - 4617,71 zł (w tym zakup sprzętu do wyłapywania bezpańskich zwierząt).

Odbiór psów i zapewnienie opieki - 1536,78 zł

W 2010 gmina Iłowa poniosła następujące koszty:

Zakup karmy dla psów - 1430,00 zł

Transport bezpańskich psów do miejsca czasowego przetrzymywania ich - 409,73 zł

Inne koszty - 50,00 zł

Odbiór psów i zapewnienie opieki - 801,21 zł

p^IER^NT^AlgERATUGOSPODARKI KOMUNALNEJ

Otrzymuje:

(L) Adresat
2. a/a



URZĄD MIEJSKI W JASIENIU
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
tel. (O 68) 457 88 72 fax. (O 68) 457 88 73

Jasień, 08.04.201 lr.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Jasieniu odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej informuje, iż w 2009 r. i w 2010 r. prowadził opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami, które były porzucane na terenie Miasta i Gminy Jasień w
następujący sposób:

ad 1. Gmina w 2009 roku oraz 2010 roku miała zawartą umowę na przyjmowanie i
utrzymywanie psów z terenu Gminy Jasień z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Żarach, ul. Zakopiańska 7, prowadzącym Miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32.

ad 2. w 2009 roku złapano i odstawiono do schroniska w Żarach 11 psów,
w 2010 roku złapano i odstawiono do schroniska w Żarach 9 psów,

ad 3. Za dostarczanie zwierząt (psów) do schroniska i ich pobyt w schronisku, koszty ich
leczenia i utrzymania urząd, co miesiąc pokrywał, po otrzymaniu miesięcznej faktury,
w 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 16.186,11 zł.
w 2010 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 28.657,80 zł.



GMINA
KARGOWA

FAIR PLAY

BURMISTRZ KARGOWEJ
SEBASTIAN CIEMNOCZOŁOWSKI

SM.5521.1.2011
Kargowa, dnia 18 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 informuję, iż:

1. Gmina Kargowa zawarła stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z:
- 2009 - firma działalność Weterynaryjna - Adam Tomczyk, ul. Słowiańskiego 5/4,
51-685 Wrocław
- 2010 - stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt, Pl. Słowiański 17/3, 65-069 Zielona
Góra

2. ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:
2009 -16 sztuk
2010 - 20 sztuk

3. koszt realizacji całego zadania oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką w poszczególnych latach wynosił:
2009 - 4949, 44 zł
2010- 14123,94 zł

STRZ KARGOWEJ

CIEMNOCZOŁOWSKI

ul. Rynek 33
66-120 Kargowa,
tel. 68 352 5131, fax 68 352 50 29

www.kargowa.pl
e-mail: urzad@kargowa.pl



Strona l z l

Od: "Marek Jędraszczyk (Urząd Gminy Kłodawa)" <mjedraszczyk@klodawa.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 12:57
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

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

mjedraszczvk@klodawa.pl

r.

RDK-6140/5/2011

Kłodawa 25-03-2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Kłodawa odpowiadając na pismo z dnia marca 2011 roku informuje, że:

1. Gmina Kłodawa w 2009 roku miała podpisaną umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Zakładem Usługowym "PAJMA" Łukasz Pajdziuk ul. Kaziemierza Wielkiego
79/13, 66-400 Gorzów Wlkp.
W 2010 roku Gmina Kłodawa udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt firmie RACKER, Brzozowiec ul. Polna 26 A, Deszczno.

2. W 2009 roku w Gminie Kłodawa wyłapano 20 psów, 10 kotów.
W 2010 roku w Gminie Kłodawa wyłapano 14 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 5 612,00 zł. (pięć tysięcy sześćset
dwanaście zł)
Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wynosił 12 895,40 zł. (dwanaście tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł 40/100)
Płatności dokonywano każdorazowo za wykonaną usługę.

Marek Jędraszczyk

2011-03-25



Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"y RZĄD GMINY KOLSKO

u'- Garncarska 37 A

Warszawa

SK. 1431.4.2011 2011-04-01

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

2009 i 2010 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.

Na bezdomnie zwierzęta będące pod opieką osób trzecich Gmina Kolsko w roku 2009

wydała na pomoc w dokarmianiu 770 zł, a w roku 2010 koszty te wynosiły 640 zł.

Zdzisław Łukaszewski
Sekretarz Gminy



MIASTO KOSTRZYN nad Odrą
ul. Graniczna 2

66-470 ^NIP599-27-7 1 -328, R&gon 2 1 0966674

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul.Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nasz znak: GK.6140.9.201 l.WL Data: 01.04.2011r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji nt, sposobu i skutków

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

iż:

1. W latach 2009-2010 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 w przypadku, gdy zwierzę było ranne lekarz

wykonywał również niezbędne badania i zabiegi.

2. Do schroniska, które stanowi współwłasność Miasta przewieziono w 2009r. - 24

wyłapanych psów, zaś w 2010r. - 20 psów.

Ponadto interwencyjnie przeprowadzono sterylizacje i kastrację bezdomnych kotów:

w 2009r. - 50 oraz w 2010r. - 71 szt.

3. Schronisko nie jest utrzymywane ze środków Miasta. Prowadzi je Fundacja „PRO

ANIMALE dla zwierząt w potrzebie".

Z budżetu Miasta na realizację zadania pn. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz

pomoc weterynaryjna przeznaczono w 2009r. i 2010r. łącznie ok. 36.000 zł.

ZASTĘPCA BDRMISTRZA

"V inż. Zbigniew Biedukki



rząd Miejski w Kożuchowie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 3 7A
04-886 WARSZAWA

Nasz znak: TI.6140.6.2011.AP data: 2011-04-04

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2011 r.

informuję:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Kożuchów miała podpisane umowy:

• ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze,

• na świadczenia usług żywieniowych i pielęgnacyjnych dla bezdomnych

zwierząt wyłapanych na terenie Gminy,

• oraz umowy o dzieło na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz ich przewóz

do Przytuliska dla Bezdomnych Zwierząt w Małomicach.

2. W roku 2009 wyłapano łącznie 52 psy ( w tym dwa mioty po 10 i 12 szczeniąt)

i l kota, a w roku 2010 wyłapano łącznie 37 psów na koszt Gminy Kożuchów.

3. Na koszty realizacji całego zadania składają się opłaty za jednorazowe umieszczenie

zwierząt w schronisku i przytulisku opłata ryczałtowa oraz opłata na podstawie

bieżącej ewidencji. W 2009r. koszty wyniosły 60667,00 zł, natomiast w 2010r.

- 68 976,00 zł.

z up.
Irena tabielska

Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kożuchów
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 28 68; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl



U
URZĄD MIASTA

w Krośnie Odrzańskim
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Rolnictwa Krosno Odrzańskie, 2011.04.08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.03.2011 r.(data wpływu 24.03.2011 r.) w sprawie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad.1) W 2009 i w 2010 r. Gmina Krosno Odrzańskie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki następującym
podmiotom:

• Fundacja Dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt „EMIR" (adres: Żabia Wola,
ul. Słoneczna 4);

• Firma Handlowo-Usługowa Iwona Popiołek (adres: Radzymin, ul. Łąki 35) -
współpracująca z fundacją „EMIR";

• Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" (adres: Białogard,
ul. Zwycięstwa 58);

• „HART" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa - Dozór Sanitarno Porządkowy
(adres: Świebodzice, ul. Kopernika 12/5) - współpracująca ze schroniskiem w
Białogardzie.

Ad.2) w 2009 r. - 45 psów + 1 kot

w 2010 r. - 38 psów (30 psów wyłapanych przez Gminę oraz 8 psów wyłapanych
na zlecenie Policji i oddanych do schroniska)

Ad.3) Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania wyniósł:

• w 2009 r. - 81.550,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset
pięćdziesiąt) - płatność ryczałtowa i jednorazowa za umieszczenie w schronisku

• w 2010 r. - 52.465,- zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt pięć) - płatność ryczałtowa i jednorazowa za umieszczenie w
schronisku oraz oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

NACZELMOVYDZIAŁU

Mariusz Kordysz



LS
U R Z Ą D GM.INY
68-213 LIPINK! ŁUŻYCKIE

ul. Główna 9, woj. lubuskie

^26241 LipinkiŁużyckie, 01.04.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.201 Ir. informuję, że od 2007 rok

obowiązuje porozumienie zawarte z Panią Mariolą O wsianicką- Zdrojewskąi Panem Jackiem

Jaworskim w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Urząd Gminy powierzył Opiekunowi Zwierząt

przyjmowanie i opiekę nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.

Opiekę nad zwierzętami pełniono do czasu znalezienia nowych właścicieli.

Zwierzętom zostały zapewnione odpowiednie warunki bytowania, opiekę

weterynaryjną oraz wyżywienie.

Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:

2009r.-15szt.

2010r.- 19szt.

Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami (karma + opieka weterynaryjna

+ wyposażenie):

2009r.-9076,15zł

201Or. - 16501,56 zł

p. Wójta
-***̂ _Krystyha GromnićEh

Sekretarz Gminy <

Sprawę prowadzi:
Joanna Głód
Tel.(068) 362 62 36



U R Z Ą D G M I N Y L U B I S Z Y N

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 30.03.2011r.

RSG 6140.02.1 l.UU

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS'

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Informuję, że w 2009 i 2010 roku gmina Lubiszyn udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „PAJMA" , „RANCZO" i
„RACKER".
W 2009r. wyłapano 10 bezdomnych psów - koszt 3.977 zł - płatna
jednorazowo,
W 2010r. wyłapano 6 bezdomnych psów- koszt 6.736 zł - płatne jednorazowo

Urszula Urbanowska



URZAEft MIEJSKI
w

ul. Jiijfta Pawła !l 51
69-21 Q LUBN l E WIC E

centr. t©i. 0&5 755 7052- 755 7053
Q8§7§g8l8G, 7558183

fax 09S 7S5 7599, 755 8186

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: 7081.1.11 Data: 07.04.2011 r.

W odpowiedzi na pismo znak LS 32 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o
ochronie iwierząt - Urząd Miejski Lubniewice udziela informacji, jak niżej:

1) W roku 2009 i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewniła im opiekę w SCHRONISKU DLA PSÓW
„ KOLEBKA SŁOŃCA" w miejscowości Górzyca, ul. Robotnicza 17;

2) Zbiorcze dane o ilości zwierząt - psy wyłapanych i oddanych do schroniska
wymienionego w pkt. 1: w roku 2009 = 2 psy, koszt ogólny 1.297.00 złotych

w roku 2010 = 7 psów, koszt ogólny 4.200.00 złotych

3) Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 1.297,00 złotych, a w roku
2010 wyniósł 4.200,00 złotych.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł - 5.497.00 złotych, forma płatności
gotówka za opiekę umieszczenia psów w schronisku, za lecenie, kastracje,
wszystkie szczepionki, itp.„

Sprawę z Urzędu prowadzi Pani Janina Wilczyńska tel. 095 755 7052 - 53 wew. 209.

z poważaniem



URZĄD GMINY
66-218 LUBRZA
ui. świebodzińska 68, tei.(068)38i325S Lubrza dn. 7 kwietnia 2011 r.

woj. lubus^e

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: OSR.6140.01.2011

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18.03.2011 r. w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami informuję, że przy Gminie Lubrza działa Zakład Budżetowy

„EKO-FORT", który wyłapuje zwierzęta z terenu gminy i przewozi je na teren oczyszczalni

ścieków w miejscowości Lubrza. Na oczyszczalni zorganizowane są kojce dla bezdomnych

piesków. Psy mają zapewnioną opiekę i są regularnie karmione. Pozostają tam do momentu

znalezienia nowego opiekuna.

Ponadto Gmina współpracuje z dzielnicowymi i podejmuje niezbędne kroki

umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt, celem zobowiązania ich do realizacji obowiązku

opieki nad nimi.

Na terenie gminy Lubrza sporadycznie zdarzają się przypadki bezdomnych psów, ale

we wszystkich interweniujemy i podejmujemy działania mające na celu zapewnienie im

opieki. W roku 2009 mieliśmy sukę z pięcioma szczeniakami dla wszystkich znaleziono

opiekunów.

Obecnie opiekujemy się jednym psem.

Poniesione wydatki na zakup karmy dla zwierząt:

w roku 2009 - 431,56 złotych

w roku 2010 - 102,34 złotych.

Z poważaniem

Otrzymują: z up. Wójta
- adresat r^rWxx5sxi(Cx
- a/a Katarzyna Przetpiocka

SEKRETARZ GMINY



Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Geodezji i Rolnictwa Lubsko, 8 kwietnia 2011 r.

68-300 Lubsko, pl. Wolności 1
http://www.um.lubsko.pl
e-mail:um@lubsko.pl

tel. 068/457-61-27, 457-61-26
fax 068/457-61-00

GR.6140.1.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt,,Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Lubsku w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji o
sposobie wykonywania zadana „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" informuje, że Gmina
Lubsko ma od roku 2009 ma umowę ze Schroniskiem w Żarach.

W roku 2009 na utrzymywanie bezdomnych zwierząt Gmina wydatkowała kwotę
SOlOOzł. W roku 2010 Gmina wydatkowała 42305zł na utrzymywanie bezdomnych zwierząt
w schronisku. W obu przypadkach Gmina jako strona umowy podpisując umowę ze
schroniskiem opłacała ryczałtową kwotę 6100zł na zabezpieczenia miejsc pobytu dla
zwierząt. Za wyłapanie psa, badania, dowóz do schroniska wydatkowano kwotę 150zł
każdorazowo po zleceniu wyłapania. Następnymi kosztami była opłata dzienna wynosząca
kwotę lOzł za pobyt jednego psa w schronisku.

LJ/WJ.



URZĄD GMINY Ł AGO V l S
ul. 1 Lutego 7

66- 220 LAGÓW
woj. lubuskie

Łagów, dnia 14.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

Warszawa 04 - 886

RI.OS.614.2.2011

W związku z pytaniami zawartymi w piśmie dotyczącym udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że w roku 2009 gmina nie posiadała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki. W roku 2010r. zawarte było jedno doraźne
zlecenie. Jedynie w roku 2010 zostały wyłapane 2 psy, które trafiły pod opiekę mieszkańców
gm. Łagów, gmina nie ponosi kosztów ich utrzymania. W roku 2009 nie ponosiliśmy kosztów
wymienionego zadania, natomiast w roku 2010r. koszt realizacji wyniósł około 2 tyś. zł.

Z poważaniem

Osos
GMINY

Otrzymują:

(TT) Adresat
2. a/a



U K Z A D
68-208 ŁĘKNICA, ul. Drawska 1

tel 68 362 47 00
REGON 000525122

Łęknica,2011-04-08

IT.6140.1.2011 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt
,,Agros''
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2011r.,
udzielam odpowiedzi na zawarte pytania:
1.Gmina Łęknica udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki - tylko w 2010r.
przez Schronisko dla zwierząt w Żarach.

2. Dane o wyłapanych zwierzętach t.ylko w 2010r. - 2 psy, koszt
utrzymania 300 zł.

3.Koszt realizacji całego zadania tylko w 2010r. 5.000 zł + Vat,
forma płatności ryczałtowa.

z up. Burmistrza

Marzena
SEKRETARZ GMI



NR. TEL. 068-3769051, 068-3769027, FAX. 068-3760085 wEw.12, E-mail. Urzad@malomice.pl,

URZĄD MIEJSKI
Pi Konstytucji 3 Maja l Biuro

ti 068-376902? w.35,tó./fax 068-376 90 51 w.12 °lur° , .
67 320 M A Ł O M I C E Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

01D0123ÓN

Nasz znak: BSR.6140.1.2011.Eu.B.2 Małomice, dnia 30-05-2011 r.

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 rnaja 2011 r., (data wpływu: 25.05.2011 r.)

uprzejmie informuję, iż udzielenie żądanych danych wymagało przeprowadzenia

dodatkowych czynności związanych z ustaleniem na podstawie dokumentów księgowych

ilości zwierząt objętych opieką oraz wielkości wydatków poniesionych w tym zakresie

przez budżet gminy. Wobec powyższego udzielenie odpowiedzi uległo przesunięciu

w czasie.

Odpowiadając na pytania informuję, iż:

Ad.1 - w latach 2009 i 2010 Gmina Małomice udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki (umowa o dzieło) Panu Mirosławowi

Majewskiemu;

Ad.2 - ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w:

• w 2009r. psów w ilości 30, koszt w wysokości 10.493,00 zł;

• w 201 Or. psów w ilości 26 oraz 4 kotów, koszt w wysokości 8.618,00 zł;

Ad.3 - koszt realizacji całego zadania:

• w 2009r., wynosił 10.493,00 zł,

• w 201 Or., wynosił 8.618,00 zł.

Za realizację całego zadania w latach 2009 i 201 Or. Gmina Małomice zapłaciła^w formie

gotówkowej.

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



Maszewo, dnia 17.05.2011 r.

URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności 2

72-130 M A S Z E W O
w o j . z a c h o d n i o p o m o r s k i e
tel. 418 75 67,418 78 43, fax 418 75 06

BiOŚ.6140.2.2011.AL

ze:

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011 r. Urząd Miejski w Maszewie informuje,

1. W 2009 i 2010 r. Gmina Maszewo udzielała zleceń na odbiór bezpańskich zwierząt
i zapewnienie im opieki do czasu znalezienia nowego właściciela dla Przytuliska
dla zwierząt, Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Sikorkach k. Nowogardu,
lek. Wet. Tadeusz Soroka, 72-200 Nowogard,

2. ,3.

Wyłapano

Poniesione wydatki

2009 r.

Psy
Koty
Dzikie ptaki

- 16 szt
-Oszt
- 2 szt

27.425,80 zł.

2010 r.

Psy
Koty
Dzikie ptaki

- 14 szt
-7 szt
-2 szt

28.626,97 zł.

Opłata za utrzymanie w/w zwierząt oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Z up. BURA

mgr Alicja
SEKRET '

ISTRZA

Szuster
GMINY



GMINA MIĘDZYRZECZ
Rynek l, 66-300 Międzyrzec?
NIP 596-000-65-53 REGON ? 1096684-'

Międzyrzecz, 7 kwiecień 2011 rok.

WOA.1431.6.11

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

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Gmina Międzyrzecz

przestawia poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Ad.l

2009- brak umów dot. zadania, doraźne zlecenia (M. Sierpatowski; Zakład Konserwacji Zieleni - Roman

Trzebniak)

2010 - Umowa z firmą Vet- Agro Serwis z siedzibą w Trzdance

Ad.2

2009-i5szt. Zup BURMISTRZA

1/bW2010 -10 szt. mgr it^Agnikszka Olender
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ad.3

2009 - 15 141,73 zł

2010-14 609,81 zł



Arqos/BOZ

Strona l z l

LS

Od: "Włodzimierz Łagowski" <lagowski.w@niegoslawice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2011 08:33
Temat: dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2011r., Urząd Gminy w Niegosławicach informuje:
ad. 1. w latach 2009 i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Panu Majewskiemu, prowadzącemu przytulisko: 67-320 Małomice, ul. Małanicza 8.
ad. 2 i 3 - w roku 2009 wyłapano na koszt gminy 3 psy i 1 sukę z 7 szczeniętami - koszt 2954,00 zł;
- w roku 2010 wyłapani 1 psa - koszt 540 zł.

Niegosławice, dnia 29-03-2011 r.
Łagowski Włodzimierz
tel.68-378-12-84



Urząd Miejski Nowa Sól
67-100 Nowa Sól
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
tel: +48 68 459 03 00
fax: +48 68 459 03 58
e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

Nowa Sól, dnia 05.03.2011 r.

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

KM.1431.0001.2011
KM.KW-0007/04/11

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

1. Gmina Nowa Sól - Miasto w latach 2009 i 2010 miała zawartą umowę ze
stowarzyszeniem Inicjatywa Dla Zwierząt w Zielonej Górze na
przyjmowanie i przetrzymywanie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt 5 sztuk psów rocznie z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto.
- dzień pobytu jednego psa w schronisku w Zielonej Górze, kosztuje 10,50
zł netto/dziennie,

- każdorazowe przyjęcie psa do schroniska to koszt 57,00 zł netto
(szczepienia, czipowanie),
- koszt ewentualnego leczenia i zabiegów weterynaryjnych - według
faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami.
Średni miesięczny koszt utrzymania psów w schronisku wynosi około
2.000,00 zł brutto.

2. Kolejne cztery miejsca miasto posiada w przytulisku usytuowanym przy
składowisku odpadów w Kiełczu.
- koszt zakupu karmy dla psów ( miesięcznie ok. 450,00 zł),
- koszt sprzątania i dezynfekcji klatek oraz karmienia psów (miesięcznie ok.
360 zł)

3. Gmina Nowa Sól - Miasto w latach 2009 i 2010 miała zawartą umowę
z Panią Elżbietą Piekarek na świadczenie opieki nad bezpańskimi psami na
zlecenie Gminy Nowa Sól - Miasto. Powyższa umowa dotyczy zwierząt
bezdomnych, okaleczonych i poszkodowanych w wypadkach oraz
szczeniąt, które nie mogą być przetrzymywane w kojcach tymczasowych
dla zwierząt.
- koszt opieki nad w/w zwierzętami ( miesięcznie ok. 420 zł),

4. Gmina Nowa Sól - Miasto w latach 2009 i 2010 miała 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.



- miesięczne koszty usług weterynaryjnych wynoszą 1.450,00 zł netto,

Ogólne miesięczne koszty utrzymania bezpańskich zwierząt kształtują się
w granicach 4.000 - 5.000 zł brutto.

5. Gmina Nowa Sól - Miasto zlecała i zleca podmiotom uprawnionym na
zasadach określonych w umowach wyłapywanie bezdomnych psów
pochodzących z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto. Po wyłapaniu zwierzęta
mają zapewnioną opiekę weterynaryjną.

6. W roku 2010 na polecenie Urzędu Miejskiego Nowa Sól wyłapano 41 szt.
(w tym 14 szczeniąt) bezdomnych lub porzuconych psów, z czego.
- 3 szt. umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej
Górze
- 4 szt. umieszczono w klatkach tymczasowych,
- 4 szt. umieszczono w domu tymczasowym,

- 24 szt. przekazano nowym właścicielom,
- w 6 przypadkach odnaleziono właścicieli psów.

7. Od 01 lutego 2009 roku Gmina Nowa Sól - Miasto prowadzi elektroniczną
identyfikację zwierząt. Do dnia dzisiejszego zostało zaczipowanych
ok. 1600 psów.

Dane dotyczące elektronicznie oznakowanych psów i ich właścicieli są
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL
i umieszczone w Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET co
pozwala na kontrolowanie migracji zwierząt zarówno na terenie miasta, kraju
jak i całego świata.
Czipowanie to jedna z metod przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
pozwalająca m.in na szybkie ustalenie właściciela zagubionego psa. Dzięki
zaczipowaniu i wprowadzeniu danych do europejskiej bazy danych można za
pomocą czytników używanych przez - Straż Miejską, Policję i Lekarzy
Weterynarii ustalić właściciela zagubionego lub skradzionego zwierzęcia
i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca, nawet jeśli będzie on znajdował się
poza granicami kraju.

8. Tut. Urząd przeprowadza akcje poszukiwania nowych właścicieli dla
zwierząt oraz dokonywania adopcji. Zdjęcia piesków umieszczane są
w tygodniku Krąg oraz na stronie www.nowasol.pl pod zakładką
„Przygarnij psa".

SEKRET/RZ MIASTAm.
drinż. Kfóysztoj'Marciniec



GMINA NOWE MIASTECZKO

Nowe Miasteczko, 01.04.2011 r.

RLiEDG 6140/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2011 r. w sprawie sposobu i sutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
- Gmina we własnym zakresie wyłapuje bezdomne zwierzęta, posiada do tego

profesjonalny sprzęt. W 2009 roku - wyłapano 5 szt, natomiast w 2010 - 8 zwierzaków.
- zleca wykonanie zadania umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt firmie pod

nazwą„Przytulisko zwierząt" 67-320 Małomice Mirosław Majewski, każdorazowo w
razie potrzeby.

- Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku to kwota 6065 zł, a w 2010 roku 4000 zł.
Opłata za zadania zlecone to opłaty jednorazowe, w powyższych kwotach podano koszty
jakie poniosła Gmina za opiekę weterynaryjną, karmę itp.

ul. Rynek 2 tel.+48 68 38 88 154
67-124 Nowe Miasteczko fax +48 68 38 88 461
sekretariat@nowemiasteczko.pl www.nowemiasteczko.pl
NIP: 925-19-58-478
REGON: 970770340



URZĄD Biuro Ochrony Zwierząt
66-010 Nowogród Bobrzanski

te! /b, (olejno 63 9?29 09 02-63 Fundacja dla Zwierząt "Argos"
NiP 929-10-04-928

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Nasz znak: RL.6140.03.2011 Data: 12.04.2011 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 2009 i 2010 roku

nie posiadał stałej umowy i nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

Koszty gminy w 2009 roku związane z czasowym

przechowanie zwierząt /psów/ - do czasu adopcji wyniosły :

- Karma dla zwierząt -5 887.36 zł, usługi weterynaryjne,leki - 445.12 zł,

inne/ transport klatek itp./ - 774.70 zł

W 2010 roku koszty gminy wyniosły :

- Karma dla zwierząt - 6 862.50 zł, usługi weterynaryjne ,leki -727,60 zł,inne

/buda itp. /- 549 zł.

Ilość zwierząt utrzymywanych /psów / 2009 roku - 7 sztuk, w 2010 ilość

zwierząt utrzymywanych /psów /- 8 sztuk.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

tjh\
mgr Marian Cygan



GMINA
OŚNO LUBUSKIE

69-220 Ośoo Lubuskie
Rynek l Ośno Lubuskie, dnia 30 marca 2011

TeL (95) 757.60-?,°
Fax-(95)?57-50-'-

Znak:OŚ.6140.1.2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta

i Gminy w Ośnie Lubuskim informuje, że gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W 2010 roku udzielono dwóch doraźnych zleceń Prywatnej

Przychodni dla Zwierząt Animals w Słońsku na wyłapanie 2 psów i umieszczenie ich

w schronisku w Ługach Górzyckich.. Łączny koszt realizacji całego zadania wyniósł 920 zł.

Były to dwie jednorazowe kwoty (540 i 380 zł). W 2009 roku Gmina nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a



Urząd Gminy
67-106Otyń ul. Rynek 1

NIP 925-14-22-890 REGON 00054&471
T®!. 68- 3559416

Nasz znak: SOS - 6134-7/11
Otyń, dnia 06 kwietnia 2011 r.

LS

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej o realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", uprzejmie informuję:

Ad. l Gmina Otyń miała podpisane następujące umowy ze schroniskiem dla zwierząt:
Rok 2009:
- na przyjmowanie i przetrzymywanie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze z Działalność Weterynaryjna - Adam Tomczyk.
Rok 2010:
- na przyjmowanie i przechowywanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w

Zielonej Górze ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt.

Ad. 2
Rok 2009:
- w ramach podpisanej umowy w schronisku przebywało 15 psów.
Rok 2010:
- w ramach podpisanej umowy w schronisku przebywały 4 psy.

Ad. 3
Rok 2009:
- całkowity koszt roczny realizacji zadania: 22.488,73 zł, w tym koszt pobytu psów

w schronisku: 17.303,60 zł.
Rok 2010:
- całkowity koszt roczny realizacji zadania: 31.832,46 zł, w tym koszt pobytu psów

w schronisku: 19.875,90 zł.

Otrzymują:
(J) Adresat

a/a SOS

Sprawę prowadzi:
Łukasz Jasiulaniec - Podinspektor
ds. ochrony środowiska
srodowisko@.otvn.pl
Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek l, pok. 10(1 piętro)
tel/fax683559416/401
www.otyn.pl www.bip.oryn.pl

/



Strona 1 z l

Argos/BOZ

Od: "Referat gospodarki" <referatgospodarki@przewoz.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 08:46
Temat: Gmina Przewóz

Przewóz, 2011-03-25

RG.6140-01/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Przewozie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 24
marca 2011 r.) dotyczące udzielenia informacji pblicznej natemat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, iż:
1. w latach 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanych stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
2. w latach 2009 i 2010 gmina nie wyłapywała bezdonych zwierząt,
3. w latach 2009 i 2010 gmina nie poniosła kosztów związanych z włapywaniem i utrzymania
bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5983
(20110324)

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

2011-03-25



Urząd Gminy w Przybocznej
66 - 340 Przytoczna ul. Rokitniańska 4

te/ / fax 095 749 -43-10 095 749-43-11
e-mail: i/q(5)przytoczna.p/

Przytoczna, dnia 25.03.201 Ir.

RGG.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 18 marca 2011 r. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej. , zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), odpowiadani:
ad. l
Gmina Przytoczna w 2010 r. udzielała Przedsiębiorstwu „RACKER"z siedzibą przy ul. Polna 26A
Brzozowiec. 66-446 Deszczno. doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki.
ad.2
W roku 2010 zostały wyłapane 2 bezdomne psy.
ad. 3
Koszt realizacji zadania - 2000.00 zł
Forma płatności za opiekę -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

,ÓJTA

eFPietrzak
ETARZ GMINY

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



WÓJT GMINY
Pszczew

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

Pismo nr: OS.604.1.2011 Pszczew, dnia 25 marca 2011 r.

Odpowiadając 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 właścicielom lub osobom zainteresowanym ich

adopcją.

2. W 2009 roku na terenie gminy Pszczew wyłapano 6 psów, w 2010 r. wyłapano 11

psów.

3. Koszt związany z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt oraz zakupem sprzętu w

2009 roku wyniósł 840,15 zł, a w 2010 r. wyniósł 1815,01 zł (w tym remont 2 bud).

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt

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

2. a / a

GMINY PSZCZEW

Waldem fr Górczyiski



Rzepin, dnia 30.03.2011 r
URZĄD MIEJSKI

w Rzepinie
Pl. Ratuszowy 1,69-110 Rzepin
tel./fax (095) 7596478,(095) 7596285

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
uL Garncarska 37'A
04-886 WARSZAWA

Nasz znak: GKiM.6140.5.2011.KJ

Odpowiadając 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 2009r. i 2010r. nie miała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,
adn.2 W 2009r. i w2010r. nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt.
Adn.3 W 2009r. i w 2010r. nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych
z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt Schronisku.

a/a

MISTRZA

nn n ic ka
ln$p®k'Qr ss,

Komuna/na/ / Mieszkaniowej



Urząd Gminy w Santoku
ul. Gorzowska 59, tel. 95 728 75 17

66-431 Santok
NIP 599-10-12-158, REGON 000548459

Nasz znak: RGKROS.6140.3.2011.PW

Santok, dnia 30.03.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„AGROS"
ul. Gorzowska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Santoku przekazuje informację, dotyczącą wykonywania zadań związanych z
ochroną zwierząt bezdomnych, na terenie gminy Santok.

Rok

2009

2010

2011

Ilość zwierząt
objętych opieką

21

18 (z tego 5 psów
przeszło na rok
2011)

do dnia
30.03.201 Ir. objęto
opieką 1 0 zwierząt

Kwota
wynagrodzenia
za opiekę nad
bezdomnymi
zwierzętami
8.960,70 zł

19.026,34 zł

Forma i sposób zapłaty
za usługę

Rachunek jednorazowe
za każdego wyłapanego
zwierzęcia

Rachunki miesięczne
wystawione na
podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt
przebywających w
schronisku

Firma, z którą
podpisano stosowna
umowę

Zakład usługowy
„PAJMA" Łukasz
Pąjdzik ul. Kazimierza
Wielkiego 79/1 6 w
Gorzowie Wlkp.
66 - 400 Gorzów
Wlkp.
VET - AGRO
SERWIS Czarnków,
po zmianie adresu
Trzcianka ul.
Konopnickiej 62;
umowa z dn.
01.01.2010r.
VET - AGRO
SERWIS Czarnków,
po zmianie adresu
Trzcianka ul.
Konopnickiej 62;
umowa z dn.
01.01.201 Ir.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

WÓJT GMINY SA
J/^~4

ihź. Sldnislaw CKudzik



URZĄD GMINY V.
w Siedlisku

67-112 Siedlisko. Pl. Zamkowy 6
NIP 925-10-03-012 Siedlisko, dnia 24 marca 2011 r.

tet. 68 388 3211/18. e-mail: ug@siedlisko.pl

OS.6140.1.2011

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

Urząd Gminy Siedlisko odpowiadając na wniosek dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania opieki nad zwierzętami i ich

wyłapywania informuje, że od kilku lat współpracujemy z Firmą Hart ze Świebodzic, której

udzielamy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2009 i 2010 roku gmina nie poniosła

kosztów związanych z ww. zadaniem.

'jminy

Otrzymują:
(T) Biuro Ochrony Zwierząt

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

2. UG - a/a.



l S

66-213 SKĄPE 65
tel. 68 34 19 212, 34 19 213, 34 19 227

fax 68 34 19 180
e-mail: urzad(a>,s kape.pl

serwis internetowy: www.skape.pl

Skąpe, dnia 02 maja 2011 r.

GR. 6140.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2011 r. ( wpływ do tutejszego Urzędu Gminy

24 marca 2011 r. ) uprzejmie informuję, że:

- Urząd Gminy w Skąpem 2009 i 2010 r. współpracował z firmą Mirt ze Świebodzina ,

Zakładem Usług „Pajma" z Gorzowa Wielkopolskiego oraz z Hotelem dla Psów Rancho z

Brzozowca,

- na terenie Gminy Skąpe w 2009 r. zostało wyłapane 8 bezdomne psy, natomiast w 2010 r.

wyłapano 5 bezpańskich psów

- koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2009 r. wyniósł 8 452,52 zł., natomiast w 2010 r.

wynosił 5 429,00 zł

- forma płatności za opiekę na wyłapanymi psami to jednorazowa płatność za wykonanie

usługi.

Otrzymują:
1. a.a

Ó J T
'lv(\
Woch\



U r z ą d M i e j s k i w S ł a w i e
67-410 Sława, ul. H. Pobożnego nr 10,

tel. + 48 0687 355 83 49 fax. 068/ 355 83 13
www.siawa.pl

Sława, 2011-04-01

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

ROŚ. 6140.2.2011

Urząd Miejski w Sławie w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 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. Zarówno w roku 2009 jak i w 2010 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 Zwierząt
w Poznaniu w sprawie podpisania umowy na wyłapywanie oraz na przyjmowanie
i przechowywanie bezdomnych psów z terenu naszej gminy. Schroniska nie wyraziły takiej
zgody.

• W 2009 roku 5 psów będących w zagospodarowaniu tut. Urzędu przekazano Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sławie; ponadto w roku tym wyłapano 10 bezdomnych psów, z tego
9 zostało przekazanych nowym właścicielom, l został poddany zabiegowi eutanazji zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt, po przeprowadzeniu obserwacji - przejawiał nadmierną agresję
w stosunku do otoczenia.

• W 2010 roku wyłapano 12 bezdomnych psów, z tego 9 zostało przekazanych nowym
właścicielom, 2 zostały poddane zabiegowi eutanazji z uwagi na: l zwierzę - porażenie,
ślepota, silne obrażenia głowy; 2 zwierzę - ślepota, silne wychudzenie, guz w odbycie.
Natomiast l zwierzę pozostało w zagospodarowaniu.

• Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 4.990,39 zł, natomiast w roku 2010:
11.271,11. 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 (smycze, obroże), zakup kojców oraz zakup karmy.

I S T S Z A

Otrzymują:
\\) adresat
2. aa.

sterownik Referatu Rd
Ochrom1 S



"'•
Gminy w shńsku

'15
136 SŁOŃSK

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

Nasz znak : 6140/4/2011 Data : 2011-03-28

Urząd Gminy w Słońsku w odpowiedzi
na Wasze pismo podaje poniżej informację na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Gmina Słońsk posiada elektroniczny system identyfikacji psów z terenu
gminy, który prowadzi Lekarz Weterynarii Rafał Gruntkowski w ramach
działalności Zakładu leczniczego dla zwierząt (Prywatna Przechodnia dla
Zwierząt „ANIMALS" w Słońsku, ul. Ogrodowa 16/2).
Wszystkie wałęsające się po terenie gminy psy są wyłapywane przez
w/w lekarza weterynarii te które posiadają chipy, po odczytaniu zwracane
są właścicielom, a psy bezpańskie po objęciu stosowną kwarantanną są
przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Górzyca w ramach współpracy gmin.

'ków



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Agata Kułaga UM Słubice" <agata.kulaga@slubice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 kwietnia 2011 08:50
Temat: opieka nad bezdomnym zwierzętami i ich wyłapywanie
Witam
Gmina Słubice nie maiła w 2009 r. i 2010 r. stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych psów, doraźnie robiła to Straż Miejska, jeżeli było
podejrzenie ze pies jest agresywny. W 2009 r. wyłapano 31 psów, a w
2010 r. wyłapano 37 psów. Gmina Słubice nie ponosi kosztów utrzymania
psów w schronisku, ponieważ oddaliśmy na rzecz fundacji opiekującej się
schroniskiem, bezpłatnie grunt. Koszt realizacji wyłapania to koszt
dojazdu do schroniska, około 20 km w jedna stronę.
Pozdrawiam

Agata Kułaga, inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka l, 69-100 Słubice
tel. 95 737 2031, fax. 95 737 2880
www.slubice.pl
e-mail: agata.kulaga@slubice.pl

2011-04-29



Biuro Ochrony Zwierząt
WÓJT ,GMIgY Fundacji dla Zwierząt "Argos5

S^DalrySSiego 1 ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: RL 6140.8.2011 data: 28.03.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 r. ( data wpływu
do urzędu 24 marca 2011 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie "przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Starym
Kurowie informuje jak niżej:

l.W 2009 i w 2010 roku gmina Stare Kurowo posiadała zawarte umowy z Panią
Krysiak Jolantą posiadającą firmę "Mój Pies,Szkolenie Psów, Interwencyjne
Wyłapywanie Psów" ul. Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie. Firma
zajmuje się między innymi:

- interwencyjnym wyłapywaniem bezpańskich psów ( o różnej porze dnia i nocy) z
terenu Gminy Stare Kurowo i przewiezieniem tych psów do przytuliska
prowadzonego przez Firmę,

-zabraniem potrąconego psa celem udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej -

pies będzie przewieziony do wskazanego lekarza weterynarii i leczony na koszt

Urzędu Gminy Stare Kurowo,

-zabraniem i przechowaniem psa, który pogryzł człowieka - na czas kwarantanny

( pies będzie przewieziony do wskazanego lekarza weterynarii i badany na koszt

Urzędu Gminy)

-zabraniem i przechowaniem psa na czas :

-pobytu właściciela w szpitalu,

-w przypadku śmierci właściciela - koszt utrzymania ponosi Urząd Gminy , lub

spadkobierca,

-pobytu właściciela w zakładzie karnym ( do dwóch miesięcy) pobyt psa na koszt

firmy MÓJ PIES, powyżej dwóch miesięcy na koszt Urzędu Gminy -5 zł dzienny



pobyt

-zbieranie zwierzyny dziko żyjącej .

-zbieranie zwierzyny dziko żyjącej , chorej celem przewiezienia do wskazanego

lekarza weterynarii.

2.W 2009 roku w/wym. firma wyłapała 10 bezdomnych psów , w 2010 roku 21
psów

3.Na powyższe zadanie gmina poniosła następujące koszty:
w 2009 roku -13.500 zł, w 2010 roku -15,900 zł.

Z poważaniem



U R Z A D M S E J S K I
w STRZELCACH KRAJEŃSKICH
66-500 Strzeice Krajeńskie

Al. Wolności 48

*iur° Och™Y Zwier

t

ząt

fi „

Fundac" dla Zwierz^ "Arg°sul- Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GK.6140.3.2011.MS Strzelce Krajeńskie, dn. 01.04.2011 r.

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 18.03.2011 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 2009 r. i 2010 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 VET-AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie na ich

utrzymywanie,

2. w 2009 r. wyłapano interwencyjnie i utrzymywano ogółem 50 psów z terenu

miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, natomiast w 2010 r. było ich 48,

3. w 2009 r. Gmina wydała na zadanie wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów

84.902,41 zł brutto, natomiast w 2010 r. 134.935,53 zł brutto. W ramach w/w

kwot pokrywane były zryczałtowane koszty interwencyjnego wyłapywania

bezdomnych psów oraz miesięczne koszty utrzymania wyłapanych interwencyjnie

psów w schronisku, które wypłacane były na podstawie faktur.

Otrzymują:

^Adr2. a/a



Gmin ?chów
ul. Plac Karczowy 6

66-100 Sulechów
Sulechów 06.04.2011

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

GK-II.6140.6.2011

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2011 r. informujemy, że:
1. Gmina Sulechów w 2009 r. miała podpisaną umowę z Panem Adamem Tomczykiem

prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Działalność Weterynaryjna- Adam
Tomczak ul. Sowińskiego 5/4, 51-685 Wrocław, nr umowy GK.III.7080-1/09 z dnia
27 stycznia 2009 r. W roku 2010 Gmina Sulechów podpisała umowę ze
Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt, Pl. Słowiański 17/3, 66-069 Zielona Góra,
nr umowy GK-II.7080-6/10 z dnia 12 marca 2010 r. Wyżej wymienione podmioty
podpisały umowy z miastem Zielona Góra na przyjmowanie i przetrzymywanie psów
i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze oraz w/w umowę
z Gminą Sulechów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie
w schronisku w Zielonej Górze.

2. Zgodnie z danymi z protokołów odbiorów usług w 2009 r. w schronisku przebywało
29 psów i 5 kotów.
Zgodnie z danymi z protokołów odbiorów usług w schronisku w 2010 r. przebywało
12 psów. Gmina prowadziła we własnym zakresie akcję przekazywania bezdomnych
psów do adopcji. W wyniku tej akcji znaleziono dom dla 28 psów, które nie były
przekazane do schroniska.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 47 136,51 zł. Natomiast w 2010 r. koszt
realizacji zadania wyniósł 40 746,758 zł. Zgodnie z wystawionymi fakturami koszt
obejmował przyjęcie zwierząt do schroniska, pobyt w schronisku oraz zabiegi
weterynaryjne ( szczepienie oraz w niektórych przypadkach leczenie).

URf.USTRZA



URZĄD MIEJSKI W SULĘCINIE
69-200 Sulęcin, ulica Lipowa 18
łel. (0-95) 755 36-01 do 05, fax (0-95) 755 21-22
www.sulecin.pl, e-mail: umig'8 sulecin.pl

Nr konto bankowego: Bank PEKAO SA, l Odchiat Sulęcin
72124036241111000030633195
NIP596-00-10-632, REGON 000520179

GMINA

FAIRPLAY
2006

Nasz znak: GKM.7021.39.2011. Sulęcin, 2011.04.01.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37/A
04-886 Warszawa

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 2009 i 2010 Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie
i pobyt z firmą RACKER z Brzozowca w gminie Deszczno woj. Lubuskie.W 2009 roku na koszt
Gminy wyłapano 36 psów a w 2010 roku 49 psów. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009
wyniósł 37179,85 zł a w 2010 roku 45976,40 zł. Za wyłapanie, transport i pobyt w schronisku
płacono każdorazowo po otrzymaniu faktury.
Gmina nie prowadzi wyłapywania bezpańskich kotów, natomiast refunduje sterylizację kotek i
kastrację kocurów w zamian za wzięcie ich pod opiekę. W roku 2009 wy sterylizowano 24 kotki i 2
kocury oraz 2 suki na kwotę 3060,02 zł, a w 2010 roku wysterylizowano 40 kotek i 15 kocurów na
łączną kwotę 6306,07 zł.
SC

ZASTĘPCA BURMiSi

Zbigniew Gruca



SZCZANIBC 73
wól. tubrente 20.04.2011r.

OSR.6142.2.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.03.2011r. w sprawie o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" informuję,że:

Ad. l Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem,, RANCHO" Brzozowiec ul. Polna 26A

Ad. 2 W 2010r. na terenie gminy przebywało około 30 bezpańskich psów, wszystkie psy zostały

umieszczone u nowych właścicieli.

Ad. 3 Wszyscy nowi właściciele bezpańskich psów otrzymali od Wójta Gminy Szczaniec wyprawkę,

(koszt wyprawki około 270zł brutto + podstawowe szczepienia).

Wtó J T

mgr Rys
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u
RIOŚiM 7522 - Ol/Zwi/2011 Szlichtyngowa, 2011.04.04

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „ Agros "

Ul. Gancarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 201 Ir. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuję;

Adl. Gmina Szlichtyngowa posiada umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym w
Legnicy na odbiór bezdomnych zwierząt, natomiast procedurę wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie gminy prowadzi ZGKiM który jest Zakładem
budżetowym gminy.

Ad.2 W roku 2009, 2010r nie przekazano zwierząt do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Legnicy, akcji wyłapywania nie przeprowadzono ponieważ nie było takiej
potrzeby.

Ad.3 Gmina nie poniosła żadnych kosztów w latach 2009, 2010 związanych z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami

Z poważaniem

Andrzej MAĆKOWIAK



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

Nr sprawy: GR.6140.2.2011

Szprotawa, 19-04-2011

B5D81Z3C6

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

Urząd Miejski w Szprotawie, Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2011 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 2009 r. na terenie Gminy Szprotawa wyłapano na koszt gminy 60 psów i

7 kotów natomiast w roku 2010 oddano do przytuliska 57 psów i 1 kota.

- W 2009 r. koszt realizacji całego zadania łącznie z opieką weterynaryjną wyniósł

28 700 złotych a w 2010 roku 29 700 zł. Forma płatności za opiekę była jednorazowa

z umieszczenie w schronisku.

J R/J R
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Argos/BOZ

Od: <p.rawdanis@swidnica.zgora.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 13:07
Temat: Odpowiedź

Świdnica, 07 kwietnia 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 201 Ir. informuję, że w 2009r.. Gmina
Świdnica w 2009r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi
psami. Na podstawie zlecenia, Gmina umieściła jednego psa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Zielonej Górze, który przebywał tam przez okres 3 miesięcy, za co poniosła koszty w
wysokości l 732, 92 zł.

W 2010r. Gmina podpisała umowę na umieszczenie i przechowywanie bezdomnych
psów w schronisku dla zwierząt w Zielonej Górze. Z tytułu utrzymania 7 psów Gmina poniosła
koszty w wysokości 8 471,30 zł.

W latach 2009 i 2010r. nie było potrzeby korzystania z usług „hycla". Gmina
wyłapywała bezdomne psy samodzielnie (przez Straż Gminną), lub zostały one dostarczone do
schroniska przez prywatne osoby za zgodą Gminy.

W związku z podpisaną umową, Gmina Świdnica ponosi koszty:

o przyjęcia psa (opłata jednorazowa obejmująca wszczepienie chipa, szczepienie
przeciwko wściekliźnie i wstępne badanie lekarskie);

o koszty pobytu (stawka za dzień faktycznego pobytu psa w schronisku);

o koszty zabiegów weterynaryjnych (opłata wg potrzeb).

Płatność za opiekę uiszczana jest miesięcznie, na podstawie faktur wystawianych przez

?f)1 1.04-07



Świebodzin 15-04-2011 r.

URZĄD MIEJSKI
66-200 ŚWIEBODZIN S (068) 475 09 10
UL. RYNKOWA 2 (068)4750911

Tel./fax (068) 3823007 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

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

Znak : GKiM. 7081-02/11 AK
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 w 2009r. i 201 Or. miała podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze na przetrzymywanie i opiekę nad psami
złapanymi na terenie Gminy 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 przedstawia się następująco :
- w roku 2009 wyniosło - 45 645,81 zł
-wroku2010 wyniosło - 45 303,30zł.

Ponadto w 2009r. Gmina Świebodzin miała podpisaną umowę z Firmą „Pajma"
Łukasz Pajdzik z Gorzowa Wlkp. na wyłapywanie bezpańskich psów i transport do
Schroniska.

W 2010r. zlecano doraźnie Firmie „Mirt" Roman Trzebniak ze Świebodzina
wyłapanie bezpańskich psów i transport do Schroniska.

Na dzień 31 grudnia 2009r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
przebywało 7 psów, a pod koniec ubiegłego roku przebywało 6 psów.

2-C
Do wiadomości:
la/a

BURMISTRZ/
\^~
'\rzysztofToma
BURMISTRZA



Burmistrz Torzymia
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
(068)3413012, 3413049 fax (068)3413181
e-mail: burmistrz @torzym.pl www.torzym.pl

Torzym, dnia 2011-03-29
BGN-lll-6134-18/2011

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

Odpowiadając na pismo otrzymane w dniu 24 marca 2011 r. dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt w 2009r. i 201 Or. informuję , że :
1. Gmina Torzym nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im dalszej opieki. Zlecenia na wyłapywanie interwencyjne
bezdomnych psów i umieszczenie ich w schronisku lub oddanie do adopcji
udzielane były firmom :
- 2009r. - „PAJMA" Zakład Usługowy Łukasz Pajdzik , 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Kazimierza Wielkiego 79/13
- 2010r. - „RACKER" Brzozowiec , ul. Polna 26A, 66-446 Deszczno .

2. Zbiorcze dane o wyłapanych i utrzymywanych psach na koszt gminy
-w 2009roku wyłapano 14 bezdomnych psów, z tego Ssztuki oddano do adopcji,
a 11szt. umieszczono w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.
ul. Fabryczna 73.;
- w 2010r. wyłapano 12 bezdomnych psów , z tego 1 szt. umieszczono w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. ul. Fabryczna 73, 10szt. oddano do
adopcji, 1 sztuka była chora.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł:
-w2009r. - 9.461,40zł:
-w2010r.-11.315,09zł.
Forma płatności - ryczałt. Zgodnie ze zleceniem usługa obejmowała: wyłapanie
bezdomnych zwierząt, transport, szczepienie, odpchlenie, odrobaczenie, pobyt w
hotelu , znalezienie domu adopcyjnego wraz z dostarczeniem dokumentacji
związanej z adopcją psów.

Otrzymują:
1/adresat
2/ 3/3



UJ

URZĄD MIEJSKI
66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

łei./fax 95 743 14 oo Biuro Ochrony Zwierząt
NIP5961640358 _T1 _ , ._ .

REGON 000529982 PKO 8411 z UI.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

GKM.6140.2.201 l.TS data : 28 marca 2011 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że :

1. w chwili obecnej Gmina Trzciel ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT"
f

ul.Sikorskiego 50 66-200 Świebodzin. Gmina przygotowała 3 kojce do

przetrzymywania wyłapanych psów zapewniając im utrzymanie i opiekę

weterynaryjną,

2. w 2009 roku przetrzymywanych było 5 psów z czego jeden znalazł nowego

właściciela, 2 szt. uciekły,

w 2010 roku przetrzymywanych było 7 psów z czego 4 szt. znalazły nowego

właściciela a 3 szt. są obecnie przetrzymywane w kojcach.

3. koszt opieki za 2009 rok (wyłapywanie, karma, opieka) wyniósł 2.200 zł.

za 2010 rok (wyłapywanie, karna, opieka ) wyniósł 2.669 zł.

przygotowujący informację:
Zup. BURMISTRr/A

Tomasz Suterski tel. kont. 604 136 818 - i, 7r
Jacej$&norek

z-ca BURMISTRZA
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L

Od: "damian stoliński" <stolinski@trzebiel.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2011 09:18
Temat: realizacja zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Trzebiel
informuje:

1. Gmina Trzebiel w latach 2009 i w 2010 nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie i utrzymanie
zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt było realizowane na podstawie doraźnych zleceń.

2. W 2009 wyłapano 2 dorosłe psy wraz z 16 szczeniakami, w 2010 wyłapano 10 psów.

3. Koszty ogólne realizacji zadania płatne jednorazowo po zrealizowaniu zlecenia wynosiły odpowiednio w
2009 r. - 2.163,88 zł, w 2010 r. - 5.998,72 zł.

7011-04-11



URZĄD GMINY
Mickiewicza 27
68-219 Tuplice
928-11-15-460
http://www.tuplice.pl
e-mail: gmina@tuplice.pl

tel . 068/3625720
fax 068/3625721

GN. 6140. 1.2011 Tuplice, dnia 05. 04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu: 24 marca
2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Tuplicach informuje,
iż w 2009 i 2010 r. gmina nie zawierała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie zwierząt. W wymienionym wyżej okresie nie występowały przypadki zwierząt
wyłapywanych na koszt gminy.

Nadmienia się, iż w 2010 roku j eden z mieszkańców gminy przygarnął bezpańskiego
psa wymagającego pomocy lekarza weterynarii w związku z czym gmina poniosła koszt
w wysokości 150 zł za usługę lekarską związaną z leczeniem psa.



Witnica, dnia 2008-03-06

Urząd Miasta i Gminy
66 460 W I T N I C A Biuro Ochrony Zwierząt

woj. lubuskie Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: WGGGR.LGŻ. 6140.5.2011

Urząd Miasta i Gminy w Witnicy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18 marca 2011 roku, poniżej podaje informacje na temat sposobów i skutków
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą
o ochronie zwierząt:

1).Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki
FIRMIE PAJMA, oraz schronisku dla psów „Cztery Łapy".

2).Gmina w 2009 roku zleciła wyłapanie 23 sztuk zwierząt bezdomnych, w 2010 roku - 5 sztuk.

3).Koszt realizacji całego zadania za 2009 rok -13 482,63 zł., za 2010 rok - 6 695, 91 zł. Forma
płatności przelew.

4).Gmina Witnica od 2005 roku realizuje Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie: wprowadzenia programu
zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe na terenie gminy Witnica, w tym celu posiada spisane z trzema lekarzami weterynarii
umowy na „objęcie każdorazowo opieką weterynaryjną zwierząt domowych cierpiących na skutek kolizji
drogowych i innych okoliczności wymagających interwencji lekarza weterynarii".

5).Gmina Witnica posiada spisane umowy z trzema lekarzami weterynarii na świadczenie usług
w zakresie: „wykonywania zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów"- gmina pokrywa 50% kosztów
zabiegu.
Ponadto uśpienie ślepych miotów do 5 dnia życia psów i kotów - gmina pokrywa 100% kosztów.

6).Gmina od 2005 roku posiada wdrożony System Identyfikacji Elektronicznej Zwierząt Firmy MERIAL,
Na terenie Miasta i Gminy zarejestrowanych jest 1418 psów. W 2009 i 2010 roku gmina nie prowadziła
masowej akcji wyłapywania bezpańskich psów.

! N S P KTO R

Spofek



Urząd Miasta i Gminy Wschowa
67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. ++48 65/540 86 00, fax. ++48 65/54013 40

www.wschowa.pl, wschowa@wschowa.pl

uil̂  K'?.c la i Gminy
WSCHOWA Wschowa, dn. 28.03.201 Ir.

Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i infrastruktury

RO.6140.7.2011.JO

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2011 r. (data wpływu do tut.Urzędu
24.03.201 Ir.) dot. udzielenia informacji publicznej 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:

1. Gmina Wschowa w roku 2009, a także 2010 zawarła umowę ze Spółką Komunalną
Wschowa, Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa. Do zadań zleconych
Spółce należało:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt za pomocą profesjonalnych pętlic i siatek;
- transport wyłapanych zwierząt w warunkach i na zasadach zgodnych z ustawą o
ochronie zwierząt;
- opiekowanie się złapanymi zwierzętami przez okres minimum dwóch tygodni i w
razie potrzeby zapewnienie pomocy weterynaryjnej przed przekazaniem bezdomnych
zwierząt do schroniska lub osobie zainteresowanej ich posiadaniem i zdolnej zapewnić
im należyte warunki bytowe;
- leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia;
- niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych
okolicznościach;
- doprowadzanie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub
podejrzanych o wściekliznę;

2. Gmina Wschowa w roku 2009 przekazała 32szt. psów Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166
Poznań. Natomiast w roku 2010 przekazano 15 szt. psów.

3. Łączny koszt na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w
roku 2009 wyniósł ca 83 550,18 zł., a w roku 2010 ca 86 053,49 zł. (zapłacono na
podstawie wystawionych przez firmy faktur VAT).

" oważaniem
riika Wydzftłu Rolnictwa,
o<towi^Kai/mrastruktury

r/ifoh Kociubiński
Otrzymują:

1. adresat
2. a/a
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Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GG.6140.3.2011 Dnia: 28.03.201 Ir.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję:
1. Gmina nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie opieki. Doraźnej pomocy w tym zakresie na podstawie umowy
zlecenia udziela nam Pan Majewski Mirosław zam. Małomice.
2. Na koszt gminy zapewniono opiekę:

2009r. 9 psów
201 Or. 2 psy

3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniosły 2065,- zł, w 2010 r. 252,54,-zł.
Płatność była dokonywana na podstawie umowy, cena była ustalana w
zależności od koniecznej formy pomocy. Koszty dotyczyły również wyżywienia
psów przebywających w ZGK i oczekujących na adopcję oraz na koszty
leczenia.

Anita



Gmina Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

tel (68) 3218.500. !ax (68! 3218301

Fundacja dla Zwierząt „Agros'-
KRS:286138

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:GKiOC 6140.2.2011 Data 12-04-201 Ir

Dotyczy: udzielenie informacji publicznej

Nawiązując do pisma z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przwwidzianego ustawą o ochronie zwierząt udzielam odpowiedzi na
zadane pytania:

Ad ł . Brak stałych umów i udzielanych zleceń w 2009 i 2010 r. Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt odbywa się we własnym zakresie za pomocą klatki

(pułapki) własnej konstrukcji.
Ad 2. Wyłapanych bezdomnych zwierząt: (1.0 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. 4 psy przekazano na podstawie spisanego porozumienia stron do
adopcji. 3 właścicieli odnalazło swoje zwierzęta. 3 psy na utrzymaniu gminy
( brak zainteresowanych adopcją mimo ogłoszeń w prasie 2 razy w tygodniu,
przez okres 5 tygodni oraz ogłoszenia w internacie)

Ad 3. Koszt Gminy w realizacji całego zadania w 2009 roku wg prowadzonej
ewidencji wyniosła l 786,34 zł. w tym:
- rekompesata za utrzymanie psa — 1200.00 zł.
- zakup łańcucha dla psa - 36,53 zł
- styrylizacja psa - 100,00 zł
- zakup budy dla psa - 450,00 zł
2010 rok:
- rekompesata za utrzymanie psa - 1000,00 zł
- za ogłoszenie w prasie dot. psa - 254,74 zł
- zakup pokarmu dla psa i obroży - 62,51 zł

(dodatkowo żywienie odpadami ze stołówki przedszkolnej)
- zakup budy, transport i malowanie - 634,62 zł

Razem koszt realizacji - 3 738,40 zł.

Sprawę prowadzi: Zenon Stróżyk
tel.068-321-83-07



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

Zbąszynek, 20.04.2011 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2011 r. ( data wpływu do tut. Urzędu)
informuję, iż przy tutejszym Urzędzie Miejskim funkcjonuje przejściowe przytulisko, w
którym umieszczane są bezpańskie psy. Przytulisko to ma na celu zapewnienie opieki
zwierzętom na czas, który potrzebny jest do znalezienia im nowego właściciela. Psy które
trafiają do przytuliska zaszczepiane są przeciw wściekliźnie i jest im zapewniona opieka
weterynaryjna.
W ten sposób z terenu naszej gminy w roku 2009 przyjęto 5 a w 201 Or. 7 bezpańskich psów,
które po krótkim pobycie w naszym przytulisku przekazano w ręce nowych właścicieli. Od
stycznia 2011 r. na terenie gminy rozpoczęto program znakowania psów oraz rejestracji ich w
internetowej bazie danych SAFE ANIMAL. Znakowanie ma na celu zapobieganie
bezdomności zwierząt.

Na terenie gminy Zbąszynek nie funkcjonuje żaden podmiot prowadzący działalność w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
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Od: "Maria Pięta" <M.Pieta@um.zielona-gora.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 08:46
Temat: Informacja publiczna.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
Warszawa

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 18 marca 2011 r.
Informację przygotował Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urzędu Miasta
Zielona Góra.
W razie dalszych pytań, proszę o ewentualny bezpośredni kontakt z Panią Wiesławą
Wawrzyniak.
Adres poczty elektronicznej: W.Wawrzyniak@um.zielona-gora.pl

Pozdrawiam
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
Zielona Góra
Maria Pięta

Ad.l.

W roku 2009 Miasto Zielona Góra miało podpisaną stałą umowę nr GK.1.3432-3/09 z dnia 9
marca 2009 r. z lek. wet. Adamem Tomczykiem, prowadzącym działalność pod firmą "Adam
Tomczyk Działalność Weterynaryjna", z siedzibą we Wrocławiu na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Zielona Góra. Wyłapane zwierzęta były odtransportowywane do
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, którego właścicielem jest Miasto
Zielona Góra.
W roku 2010 Miasto przeprowadziło konkurs otwarty w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje tego zadania. Konkurs
wygrało Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Zwierząt.

Ad.2.

W 2009 roku wyłapano na koszt gminy 50 psów, kotów nie wyłapujemy jako zwierzęta dzikie,
żyjące w swoim środowisku.
Koszt wyłapania l psa wynosił 80 zł.
W 2010 roku wyłapano 120 psów, koszt wyłapania jednego psa wynosił 89 zł. Całkowity koszt
realizacji zadania wynosił 10.680zł, z tego z dotacji miasta 8.000 zł. resztę wydatków tj. kwotę
2.680 przekazało Stowarzyszenie ze swoich środków finansowych.
W 2009 r. w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt przebywało średnio w miesiącu ok. 130
psów z terenu miasta, na utrzymanie których miasto przekazało administratorowi - lek. wet.
Adamowi Tomczykowi kwotę 440.000 zł. Jeden pies kosztował miesięcznie budżet miasta ok.
282 zł.
W 2010 r. w Schronisku średnio przebywało ok.163 psów w każdym miesiącu. Koszt utrzymania
1 psa wynosił średnio 235 zł. miesięcznie. Całkowity koszt utrzymania Schroniska w 2010 r.
wynosił 460.100 zł. z tego dotacja Miasta wyniosła 410.000 zł. pozostała kwotę tj. 46.010 zł
wydało Stowarzyszenie ze swoich środków finansowych.

Ad.3.

2011-03-28
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Koszt realizacji zadania: wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie schroniska dla
bezdomnych zwierząt, w roku 2009 wyniósł 444.000 zł. natomiast w 2010 r. na te zadania miasto
wydało kwotę 418.000 zł. Płatność w 2009 miała formę ryczałtu za prowadzenie Schroniska oraz za
każde zwierzę wyłapane wg wystawionej faktury. W 2010 r. była to dotacja celowa dla
Stowarzyszenia na wykonanie zleconego zadania.

2011-03-28



Zielona Góra, 08.04.2011 r.

GMINY dELONA GÓRA
ul Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
65-021 ZIELONA GÓRA

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

Nasz znak: RIT.7031.2.12.2011
Sprawa: dot. pisma z dnia 18.03.201 Ir.

Urząd Gminy w Zielonej Górze w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.201 Ir. udziela

odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania:

1) W 2009r. umowa została zawarta z Panem Adamem Tomczykiem, zam.
Wrocław, ul. Sowińskiego 5/4, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Działalność Weterynaryjna - Adam Tomczyk we Wrocławiu przy ul.
Sowińskiego 5/4 (51-685 Wrocław), posługującym się NIP 9231593944 oraz nr
REGON 932983 751,
W 2010r. umowa została zawarta z Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt, pl.
Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra wpisanym w dn. 16.07.2004r. pod nr
rejestru: KRS 0000213078 do rejestru stowarzyszeń, prowadzącym schronisko.

2) W 2009r. wyłapanych i przetrzymywanych do czasu adopcji bezdomnych psów
było 48 sztuk.
W 2010r. wyłapanych i przetrzymywanych do czasu adopcji bezdomnych psów
było 36 sztuk.

3) W 2009r. płatność za wyłapanie i przetrzymywanie bezdomnych psów wynosiła:
82 961,91 zł brutto.
W 2010r. płatność za wyłapanie i przetrzymywanie bezdomnych psów wynosiła:
100359,31 zł brutto.
W w/w kwotach są też wliczone kwoty za przetrzymywanie psów wyłapanych
przed 2009r., które nie zostały adoptowane.

KIER
Infra:

a/a AK
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Od: <skotar2@op.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 kwietnia 2011 11:55
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzelenie informacji publicznej z dnia 18.03.2011
Urząd Gminy Zwierzyn w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje,
co następuje:
- Gmina Zwierzyn w latach 2009 i 2010 posiadała umowę (obowiązuje nadal) na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z firmą "Mój Pies" Jolanta Krysiak, ul. Sienkiewicza 6/4, 66 - 500 Strzelce
Krajeńskie, umowa obejmuje zarówno wyłapywanie, przetrzymywanie, dożywianie, opiekę
medyczną, jak też przeprowadzenie procedury adopcyjnej,
- koszt zadania wyniósł w roku 2009 - 15.600,00 zł a w roku 2010 - 16.800,00 zł - opłata
wnoszona była w formie ryczałtowej (niezależnie od ilości wyłapanych zwierząt),
- w roku 2009 wyłapano 17 bezdomnych psów, natomiast w roku 2010 - 26.

Z poważaniem
Artur Skotarczak, UG Zwierzyn, tel. (0-95)7617580 w. 32

9011.



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

68-100 Ź A G A j r „ARGOS"
-10- ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Nasz znak: WGN.6140.12.2011.ad Żagań, dnia 28.03.2011 r.

Dotyczy: informacja o bezdomnych zwierzętach.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2011 roku (data
wpływu do tut. Urzędu) informuję, że Gmina miejska Żagań w roku 2009-2010
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):

a) w roku 2009 - Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej Dozór
Sanitarno-Porządkowy „HART" Sławomir Jamróz ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice,

b) w roku 2009 i 2010 - Mirosław Majewski ul. Małynicza nr 4 67- 320
Małomice.
Do schroniska dla bezpańskich zwierząt: w roku 2009 Gmina miejska

Żagań przekazała 16 szt. psów.
Psy były przekazywane do schroniska na podstawie zlecenia, które
obejmowało utrzymanie jednego psa przez okres do 30 dni na koszt
Gminy miejskiej Żagań.
Psy były przekazywane do:
1)7 szt. Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS"

ul. Zwycięstwa nr 58 78-200 Białogard ,
2) 9 szt. Mirosław Majewski ul. Małynicza nr 4 67-320 Małomice.
Koszt realizacji przedmiotowego zadania w roku 2009 wyniósł:
16.086,60 zł.
Do schroniska dla bezpańskich zwierząt: w roku 2010 Gmina miejska
Żagań przekazała 24 szt. psów oraz 11 szt. szczeniaków
Psy były przekazywane do schroniska na podstawie zlecenia, które
obejmowało utrzymanie jednego psa przez okres do 30 dni na koszt
Gminy miejskiej Żagań.



-2-

Psy były przekazywane do Mirosław Majewski ul. Małynicza nr 4
67-320 Małomice. Koszt realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010
wyniósł: 11.448,-zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. Sekretarz Miasta i - r K c i r r o v \zup. BURMISTRZA

w/m r-~^W~^L__\
3- a/a Mbnusz Smolarczyk

zwoju,
Gospodarki Komx['.5!noi ! Aiiaruchomości



LS

URZĄD GMINY
ui. Armii Krajowej 9

68 - 100 Ż A G A Ń
tel. (068) 377 70 21, fax (068) 377 23 36

Nasz znak: ROL.6140.4.2011

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

Żagań, dnia 04.04.2011 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24 marca 2011 r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt informujemy:

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Żagań nie posiadała podpisanej stałej
umowy na wyłapanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt, udziela
natomiast jednorazowych zlecenie na wyłapywanie i zapewnienie
zwierzętom dalszej opieki.

2. Zlecono:
w roku 2009 - wyłapanie i dalszą opiekę nad 13 psami i 21

szczeniętami,
- usługi weterynaryjne dla psów,
- usługę weterynaryjną dla kota,
- zakup karmy i obroży.

w roku 2010 - wyłapanie i dalszą opiekę nad 16 psami,
- zakup karmy 432,65 zł,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2009 - 13.636,53 zł,
w roku 2010 - 6.929,65 zł i został realizowany każdorazowo po
wykonaniu zlecenia przez osoby, które przyjęły zwierzęta do
sprawowania nad nimi dalszej opieki.

ES/



URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Rynek 1-5; 68-200 Żary; tel. 68 4708300, fax. 684708386
www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl

Żary, dnia 27. 04.2011 r.

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

Urząd Miejski w Żarach informuje :
ad.1 W latach 2009-2010 Gmina Żary o statusie miejskim nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów.
Zadanie to wykonywali pracownicy schroniska miejskiego w momencie
wystąpienia takiej konieczności.

ad.2w miejskim schronisku w latach 2009-2010 średnio przebywało na
koszt Gminy około 80 szt. psów miesięcznie.

ad.3 miesięczny koszt utrzymania schroniska w tym ewidencja oraz
rejestracja zwierząt w roku 2009-2010 wyniósł około 45.000 zł brutto.

Naczelnik Wydziału ITiOŚ
Ewaryst Stróżyna

sprawę prowadzi:
podinsp.WITiOŚ
Krystyna Banach

* .
Urząd Miejski w Żarach; nr r-kuBZ WBKS.A.O/2 w Żarach 91 10902561 0000000642000089 7~*A R V



U R Z Ą D G M I N Y Żary, dnia 29-03-2011 r.
w Ż A R A C H

Pawła n e BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
tel. 066/4/0 73 T • i 01, faxOS8/470 73 03

6532. woj. lubuskie Fundacja dla Zwierząt „Argos"
uł.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji na temat „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " pragniemy przy okazji podzielić się
następującymi refleksjami:

Dlaczego organizacje takie jak Biuro Ochrony Zwierząt co roku ślą do gmin
tylko zapytania a brak jest w tym widocznej działalności w rozwiązywaniu
problemów bezpańskich zwierząt. Co robią organizacje gdy Polacy bez
zastanowienia biorą zwierzęta na wychowanie, które następnie bez skrupułów
wyrzucają na wsiach w lasach itp.? Czy zdają sobie sprawę Organizacje jakie koszty
ponoszą samorządy w całej Polsce aby utrzymać w schroniskach bezpańskie
zwierzęta. Gmina Żary tylko w 2010 roku wydala na ten cel 40 OOOzł - czy stać
jest Nas na takie koszta? Czy umieszczanie zwierząt w schronisku, na wiele
miesięcy , nieraz lat jest dobrym rozwiązaniem ? Jak czują się tam zwierzęta ? -jak
człowiek , który został niesłusznie osadzony w więzieniu. Dlaczego w mediach ciągle
słychać o biednych bezpańskich zwierzętach, które szukają nowego właściciela a
organizacje nie napiętnują samego zjawiska porzucania zwierząt. Nigdy , jako
samorząd nie spotkaliśmy się z pomocą organizacji, które by nam w najmniejszym
stopniu próbowały poradzić jak takie sprawy można byłoby rozwiązać wspólnie .

WÓJT GMI

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Ostrowski

2. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Jan Gaj da




