
 
Argos/BOZ  

Od: "Sylwia Panaś" <sekretarz@babimost.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2012 09:38
Temat: Udzielenie informacji publicznej
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie informuję, że w 2011r. Gmina Babimost nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. Ponadto nie było potrzeby udzielania doraźnych zleceń na ww. okoliczność. Po 
telefonicznych interwencjach dot. wałęsających się zwierząt strażnik miejski stwierdzał, że psy mają 
swoich właścicieli. W związku z powyższym gmina nie ponosiła w 2011 r. kosztów za umieszczanie 
bezpańskich zwierząt w schronisku. Natomista nadmieniam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przewidzianym  w ustawie o ochronie zwierząt do końca marca Rada Miejska przyjęła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2012 
roku. W związku z powyższym gmina podpisała umowę na odławianie bezdomnych zwierząt oraz na 
umieszczanie ich w schronisku. 
Pozdrawiam 
Panaś Sylwia 
Sekretarz Gminy. 
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Bogdaniec, dn. 12 kwietnia 2012 r.

RIT.6140.5.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia

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

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

je w roku 201 1 w sposób następujący:
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1. Gmina w 2011 r. miała podpisaną umowę z Firmą RACKER, Brzozowiec,

ul. Polna 26a; 66-446 Deszczno

2. Zbiorcza ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.

wyniosła: 18 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 19090,56 zł (ryczałtowa

wg umowy)
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66-450 Bogdaniec
tel. 9575 10210
fax: 95 75 10 209 NIP: 599-27-75-846 konto: GBS Barlinek o/Bogdaniec 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001



WÓJT GMINY
Bojadła

Bojadła, dnia 16 kwietnia 2012 r.

RO.6140.03.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu 05.04.2012 r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuję 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
t?rzvpju"T\!<?tfi do cz3.su zn3.!e7iPT!!?i (]'<%. nich nowero domu.

2. W roku 2011 utrzymywane były cztery porzucone bezpańskie psy na koszt
gminy.

3. Koszt utrzymania psów wynosił:
a) Rok 2011 - 2 225,37 zł
b) Rok 2011-szczepienia- 120,00 zł

tegon Dosetl

Otrzymują:
fh Adresat
2. a/a

Sporządziła: Danuta Zientek 68 352 33 32 wew. 42



BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
URZĄD GMINY Fundacja dla Zwierząt „Argos"

68-343 BRODY, Rynek 2 u| Garncarska 37 A
lei.0-68371-21-55,Fox0-68371-28-15 UL ^3 lcarSKa *' A

woj lubuskie 04-886 Warszawa

RL.1431.2.2012 Brody, dnia 2012-04-06

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu:
05.04.2012 r.) o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
co następuje.

W roku 2011 Gmina podpisała roczną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie w
Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach psów z terenu Gminy Brody.
W roku 2011 wyłapano i umieszczono w w/w schronisku 10 psów, z tego 8 psów trafiło do
adopcji.

Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 19.450,60 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:
1. adresat
2l a/a zup J^ÓJTA
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Argos/BOZ  

Od: "Anna Burchardt" <burchardta@brzeznica.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 11:48
Temat: informacja publiczna

Strona 1 z 1

2012-08-11

W 2011r. Gmina Brzeźnica nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych  
zwierząt. Opieki zapewniał Gminny Zakład Usług. 
Gmina nie posiada danych o ilości zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na  
koszt gminy. Poniesione koszty to zakup karmy dla zwierzat. 
UG Brzeźnica  



Bytnica dn. 17.04.2012r. 
RR.7325.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wójt Gminy Bytnica w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012r. (data wpływu 

05.04.2012r.) – w sprawie informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

i ich wyłapywania, informuje że Gmina Bytnica w roku 2011 nie była związana stałą 

umową z podmiotem świadczącym usługi w w.w. zakresie. Gmina Bytnica udzielała 

natomiast doraźnych zleceń wyłapywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 

miarę zaistnienia takich potrzeb. W roku 2011 odnotowano 1 przypadek wyłapywania 

zwierząt bezdomnych. Koszt 3400 zł, forma rozliczania jednorazowa za wyłapanie i 

umieszczenie w schronisku. 



URZĄD MIEJSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI

ul. Rynek l
tei. 068/388 40 22, fax3884026 Bytom Odrzański, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Nasz znak : GKM: 7031.1.5.2012r.

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 Bytom Odrzański w 2011 roku miała zawartą umowę i obecnie
przedłużoną do kwietnia 2013 r. z Miejskim Schroniskiem w Głogowie
na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt włącznie z ich
opieką.

21 Gmina w 2011 r. nie prowadziła akcji wyłapywania ani nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

3/ Gmina w 2011 r nie poniosła z tego tytułu kosztów utrzymania .

B M I S

Jacek Sau "er



URZĄD GMINY l MIASTA
ul. Rynek 25

66-016 C Z E R W I E Ń S K
NIP 929-00-15-775

Czerwieńsk, dnia 13 kwietnia 2012 r.
Nasz znak: GGRiOŚ.6140.19.2012

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

Nawiązując do Waszego pisma z dnia 02 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut.
Urzędu: 05 kwiecień 2012 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

w 2011 roku gmina Czerwieńsk miała podpisaną umowę na przyjmowanie
i przetrzymywanie psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze.
w 2011 r. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przyjęło 10 psów
z terenu gminy Czerwieńsk.
w 2011 roku łączny koszt za wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Czerwieńsk wyniósł 26.282,53 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. 68 3278179

!'t>anus



 
Argos/BOZ  

Od: "inwestycje deszczno" <inwestycje@deszczno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2012 08:29
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Strona 1 z 1

2012-08-12

Dzien dobry! 
    W nawiązaniu do Państwa wniosku z 2.04.2012 r. dotyczącego sposobu i skutków wykonywania 
zadania "opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż: 
1) Gmina Deszczno w 2011 r. miała zawartą stałą umowę z panią Eweliną Kaczmarek prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą "RACKER" z siedzibą w Brzozowcu przy ul. Polnej 26A, na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, 
2) w 2011 r. wyłapano i utrzymywano 15 psów, 
3) wynagrodzenie za ww. usługi (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pomoc, przewiezienie zwierząt do 
hotelu dla psów, transport, szczepienie, odpchlenie, odrobaczenie, znalezienie domu adopcyjnego, 
prowadzenie dokumentacji) było ryczałtowe i wynosiło 2000 zł netto miesięcznie. 
      
z poważaniem 
Zbigniew Tupaj 
Kierownik Refaratu Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Urząd Gminy Deszczno 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 5340 
(20100804) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.  
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com



Dobiegniew, dnia 10.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
66-520 DOBIEGNIEW Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

37A-e,.
04-886 Warszawa

Nasz znak:RR-6140/l 1/2012

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04 kwietnia 2012 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 2011 roku Urząd Miejski w Dobiegniewie miał podpisaną umowę z firmą

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

Ad.2. W roku 2011 nastąpiło siedem zdarzeń /siedem psów/, które były pod opieką

schroniska.

Ad.3. Koszt wszystkich zdarzeń i przetrzymywania w roku 2011 wynosi 22.648,65 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 akcj i 8 0, 18 zł/godz.,

przyjęcie psa do schroniska 34,36 zł (szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne

zabiegi weterynaryjne),

- pobyt zwierzęcia bezdomnego w Schronisku - 6,30 zł/dobę pobytu,

- o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach za sterylizację, kastrację - 80,18 zł.

ISTĘPCA BURMIST

jr inź. Tadeusz Bednarczuk



w Drezdenku
ul. Warszawska 1

86-530 DREZDENKO
Drezdenko 16.04.2012

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

Nasz znak: GG.6140.1.10.2012

Odpowiadając na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 05.04.2012 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 2011 zawarła umowę na czas określony z firmą
VET- AGRO SERWIS ul, M. Konopnickiej 62 , 64-980 Trzcianka na wyłapywanie
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2011 roku-20 szt,
3. Całkowity koszt realizacji zadania tj. wyłapywania i opieki nad bezdomnymi

zwierzętami - 139996,07 zł. Płatność była dokonywana przelewem co miesiąc po
przedłożeniu faktury przez podmiot świadczący usługi.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a



Gozdnica 2012.04.11

Soiłflta
.ubCffi

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT

"ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012r. Urząd Miejski w Gozdnicy
uprzejmie informuje, że w 20lir. mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
psów i utrzymywanie ich w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach, z
Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach przy ul.Zakopiańskiej 7.

W 201 Ir. na koszt gminy utrzymywano 3 psy .

W 201 Ir. koszt realizacji całego zadania wyniósł - 17869,60zł
(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*

*ceny me zawierają podatku VAT



PL 66-620 Gubin, u!.Picstowsko 24, isl.:+63 45 53100, fax :+684558102, e-moi!: um@gubin.pl

URZĄD MIEJSKI
W GUBINI

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

KI.7021.15.2012r 11 kwietnia 2012r

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyła Dywanie"
wyjaśniam, iż:
Ad. 1.
Gmina Gubin o statusie miejskim nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2011 roku Gmina Gubin zleciła doraźnie wyłapanie dwóch psów
z terenu miasta Gubina firmie „HART" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa Dozór
Sanitarno Porządkowy, z siedzibą w Świebodzicach oraz przewiezienie ich do lecznicy
„PRO-ANIMALE" dla zwierząt w potrzebie w Górzycy.
Ad. 2.
Gmina Gubin w 2011 roku wyłapała łącznie dziewięć psów z czego siedem odłowionych
przez Straż Miejską, umieszczono w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt,
a następnie przekazano do adopcji.
Ad. 3.
Koszt realizacji wyłapania i utrzymywania bezdomnych psów w roku 2011 wyniósł - 3965,56
zł brutto.
Kwota za wyłapanie i przekazanie dwóch psów do lecznicy „PRO-ANIMALE" była kwotą
jednorazową i wyniosła 3345 zł brutto.
Koszty ponoszone za utrzymywanie zwierząt w tymczasowym punkcie były kosztami
ponoszonymi z budżetu miejskiego - 620,56 zł brutto.

Z poważaniem

p i Inwestycji

atowła



 
Argos/BOZ  

Od: "Agnieszka Karykowska" <agakaryk7@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 15 maja 2012 12:09
Temat: zwierząta Gmina Gubin

Strona 1 z 1

2012-08-14

Urząd Gminy Gubin odpowiadając na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje: 
1) Zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina udzieliła dla: 
HART, Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa, Dozór Sanitarno Porządkowy, ulica 
Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice, 
2) w roku 2011 na terenie gminy wyłapano 20 sztuk bezpańskich psów, 
3) całkowity koszt całego zadania wyniósł 58.978,70 zł, są to koszty wydatkowane na podstawie 
faktur vat jednorazowo, za wyłapanie i za umieszczenie w schronisku. 
Karykowska Agnieszka, Urząd Gminy Gubin.  
 



Biuro Ochrony Zwierząt

BURMISTRZ IŁOWEJ F^da<?ja d\Z™Tąt "Agros"ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

68 • 120 I Ł O W A

Znak: GK-V. 1431.2.2012 Iłowa, dnia 18.04.2012r.

W odpowiedzi na Państwa pytania uprzejmie informuję, iż-

Adl .

W roku 2011 Gmina Iłowa nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

W 2011 roku była zawarta jedna umowa na zapewnienie opieki
bezpańskim psom z Mirosławem Majewskim zam. Małomice ul. Małynicza 8
prowadzący przytulisko.

Ad 2.

W 2011 r. zostało wyłapanych 4 dorosłe psy i 13 szczeniaków.

Ad. 3

W 2011r. gmina Iłowa poniosła następvrjf.jce koszty:

Zakup karmy dla psów - 65,00 zł

Transport bezpańskich psów do miejsca czasowego przetrzymywania ich - 637,50
zł

Inne koszty - 70 zł

Odbiór psów i zapewnienie opieki — 1336,16 zł

Xan Anazel
S e k r e t a r z Gminy

Otrzymuje:

1. Adresat
2̂. 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, 11.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Jasieniu odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej informuje, iż w 2011 r. prowadził opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, które były porzucane na terenie Miasta i Gminy Jasień w następujący sposób:

ad 1. Gmina w 2011 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 2011 roku złapano i odstawiono do schroniska w Żarach 6 psów,

ad 3. Koszt realizacji całego zadania w tym: za dostarczanie zwierząt (psów) do schroniska i
ich pobyt w schronisku, koszty ich leczenia, utrzymania, jednorazowa opłata za
umieszczenie w schronisku i inne koszty, wyniósł 36 334,60 zł.
Koszty były pokrywane co miesiąc, po otrzymaniu miesięcznej faktury.



GMINY ŁAGÓW
ul. 1 Lutego 7

66- 220 LA0ÓW

Łagów, dnia 20.04.201 2r.

Biuro Ochrony Zwierząt

ul, Garncarska 37 A

Warszawa 04 - 886

RI.OŚ.6140.3.2012

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 2011 gmina nie posiadała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

Jeden bezdomny pies trafił pod opiekę mieszkańców grn. Łagów, gmina nie ponosi
kosztów jego utrzymania.

Zbiorcze dane o ilości zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. tj. 3 psy.

Koszt realizacji zadania w 201 Ir. wyniósł około 1,5 tyś. zł.

Forma płatności tj. w szczególności poprzez fizyczny zakup lub przelew na konto.

Z poważanieri^

SĘKI?

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "Marcin Perczyński" <m.perczynski@umleknica.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 maja 2012 08:37
Temat: Informacja publiczna

Strona 1 z 1

2012-08-14

Do: Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacja dla Zwierząt "Argos" 
ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 
 
W związku z pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia  
informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich  
wyłapywania informuję, że: 
1. Gmina Łęknica miała podpisaną umowę na wyłapywanie i przyjmowanie  
zwierząt do schroniska w 2011 r. z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp.  
z o. o. w Żarach, ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary. 
2. Gmina Łęknica utrzymywała w 2011 r. w schroniskach 2 zwierzęta. 
3. Koszt utrzymania zwierząt w schroniskach w 2011 r. to 15.129,00 zł  
(opłata za gotowość przyjęcia - ryczałt, opłata za ilość zwierząt -  
bieżąca ewidencja). 
 
Marcin Perczyński 
Kierownik Referatu ds. Gospodarki 
Nieruchomościami i Inwestycji 
Urząd Miejski w Łęknicy 
ul. Żurawska 1 
68-208 Łęknica 
tel. 68/3624718 



LUBNIEWICE

Lubniewice, dnia 18.04.2012r.

Znak sprawy: ZPIB.6140.05.2012

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

Burmistrz Lubniewic odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 05.04.2012r. udziela
informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r, Nr 112, poz.1198).

1. W 2011 roku gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Usługa każdorazowo wykonywana była na zlecenie gminy.
2. W 2011 roku z terenu gminy „wyłapano" i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt
8 psów.
3. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 7.917,40 zł.

BURM&TltZ LUBNIEWIC

Tomasz Jaskula

Sprawę prowadzi Pani Izabela Ćwirko, pokój nr 6 na parterze,
Tel. (95) 755 7052, wew. 3, e-mail: nieruchomosci@lubniewice.pl

Urząd Miejski w Lubniewicach

69-210 Lubniewice

tel. 95 755 70 52
fax 95 755 81 86
NIP: 596-001-04-25

Regon: 000536746
e-mail: urzad@lubniewice.pl
www.lubniewice.ol
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Maszewo, dnia 23.04.2012 r.
 

  
 

BiOŚ.6140.7.2012.AL 

                                                                                  Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                  Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                  Ul. Garncarska 37A 
                                                                                  04‐886 Warszawa 
  
            W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Maszewie 
dnia 06.04.2012 r. informuje, że: 

1.      W  2011  r.  Gmina  Maszewo  udzielała  zleceń  na  odbiór  bezpańskich  zwierząt  i 
zapewnienie im opieki do czasu znalezienia nowego właściciela dla „ANIMAL CONTROL” 
Zbigniew  Kossewski  z  siedzibą  w  Policach  oraz  Przytulisko  dla  zwierząt,  Przychodnia 
Weterynaryjna z siedzibą w Sikorkach k. Nowogardu,  lek. Wet. Tadeusz Soroka, 72‐200 
Nowogard, 

2.      W 2011 roku wyłapano 15 psów, 
  

Opłata  za  utrzymanie  w/w  zwierząt  była  jednorazowa  za  umieszczenie  zwierząt  w 
schronisku oraz oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. 

Informację o  kosztach  realizacji  zadania  z uwagi na  konieczność  ich wyszukania prześlę w 
kolejnym e‐mailu. 

  
Z poważaniem 
Agnieszka Lech 
Urząd Miejski  
Plac Wolności 2 
72-130 Maszewo 
woj. zachodniopomorskie
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Międzyrzecz, 27.04.2012 r.

WOA.1431.20.2012

OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
uf, Garncerska 3?a
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.04,2012 r, (do tut. Urzędu wpłynął 06.04.2012 f.)
0 udzielenie informacji publicznej, informuję Państwa jak poniżej:

1 W 2011 r Gmina Międzyrzecz w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

współpracowała z następującymi podmiotami gospodarczymi:

a) ZaMaci Konserwacji Zietera - Roman Trzebniak z w Świebodzinie;

wyłapywanie bezdomnych zwierząt stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia

ludzkiego, zbieranie martwych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy

Międzyrzecz (dróg, placów),

b) vet - Agro Serwis - lek. Wet Zenon Jaźdzewski z siedzibą w Trzciance;

wyłapywanie bezdomnych zwierzaj stanowiących bezpośrednie zagrożenie dia życia

z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych

Zwierząt w Jędrzejewie (woj, wielkopolskie).

c) Promarol - Plus Spółka z o, o, z w Sławie; utylizacja martwych zwierząt.

d) Lek Wet. Waldemar Nowaczyk z siedzibą w Międzyrzeczu; udzielanie wszelkiej

pomocy wet poszkodowanym zwierzętom na terenach Grrinnych lub w granicach

miasta Międzyrzecz.

2 Na terenie Gminy Międzyrzecz w 2011 r, wyłapanych zostało 25 psów i 6 kotów,

z czego 15 psów i 2 koty utrzymywane były na koszt Gminy Międzyrzecz na dzień

31,12.2011 r, w schronisku w Trzciance,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 42.823,54 zł - forma płatności oparta na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
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                                                                          Nowa Sól, 2012-04-13 
 
 

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

 
 W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 05.04.2012 r.) w sprawie udzielenia informacji 
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: „Opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” uprzejmie podajemy, że: 

1. W 2011 roku Gmina Nowa Sól – Miasto sprawując opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami zawarła stałe umowy z: 

• Stowarzyszeniem Inicjatywa Dla Zwierząt w Zielonej Górze na 
przyjmowanie i przetrzymywanie psów w Miejskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze; 

•   Państwem Elżbietą i Grzegorzem Piekarek na świadczenie opieki nad 
bezpańskimi zwierzętami okaleczonymi, poszkodowanymi w kolizjach 
drogowych oraz szczeniętami i kociętami; 

• 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 domach 
tymczasowych. 

2. W 2011 roku wyłapano 67 szt. bezdomnych lub porzuconych psów                
i przekazano do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Zielonej Górze i domów tymczasowych: 
•  40 szt. zostało przekazanych do adopcji; 
•  12 szt. przekazano właścicielom. 
W roku 2011 podjęto interwencję  dot. 13 szt. kotów i przekazano do 
domów tymczasowych: 
• 10 szt. przekazano  do adopcji. 

3. Koszt realizacji całego zadania zrealizowanego w ramach opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami wyniósł ok. 54 tyś. złotych. 

 
 

Sekretarz Miasta Nowa Sól 
     Krzysztof Marciniec 



GMINA NO WE MIASTECZKO

Nowe Miasteczko, 13.04.2012 r.

IGKiSS.6140.05.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

FRS286138
Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2012 r. w sprawie sposobu i sutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuje:

1. W 2011 roku Gmina zlecała wykonanie zadania umieszczenia w schronisku
bezdomnych zwierząt firmie pod nazwą „Przytulisko zwierząt" 67-320 Małomice
Mirosław Majewski, każdorazowo w razie potrzeby.

2. W 2011 roku gmina zgłosiła 2 takie przypadki - 2 psy.
3. Koszt realizacji zadania był ewidencjonowany w kosztach ogólnych całego referatu

stąd brak wyszczególnienia konkretnych danych.

Z up. Burmistrza
/?//'*

Bogdah B®aucto

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



Nowogród Bobrzański, 2012.04.17.

URZĄD MIEJSKI
66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11
tel./fax (068) 327 66 63, 329 09 62-64

NIP 929-10-04-928

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

, OK). 2><. eta <2> FUNDACJA DLA ZWIERZAT "ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej,

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że:

1. W 2011 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, nie podpisał stałej umowy, ani nie udzielał

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim utrzymywał 11 bezpańskich psów, których ogólny

koszt, tj. wyżywienie oraz opieka weterynaryjna, wyniósł: 8.656,3o zł.
3. W 2011 r. Urząd Miejski nie posiadał żadnej umowy ze schroniskami, a psy przebywały w tzw.

„przytulisku".

zup. BUR!\MSJRZA

mgr Marian Cygan
Doradca Burmistrza



Urząd Gminy
87-106Otyń ul. Rynek 1

•MIP 925-14-22-890 REGON 000548471 r . . .
re; 68- 3559-*15 Otyn> dnia 17 kwietnia 2012 r.

Nasz znak: ŚOŚ.6140.19.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02 kwietnia (data wpływu: 05 kwietnia)
2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej o realizacji zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2011, uprzejmie informuję:

Ad. l

- Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami,
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Zieloej Górze. W nagłych przypadkach wyłapanie psów
zlecano Przedsiębiorstwu „HORTICULTURA"

Ad. 2

- w ramach podpisanej umowy w schronisku przebywało 9 psów.

Ad. 3

- całkowity roczny koszt realizacji zadania: 31.180 zł, w tym koszt pobytu psów w
schronisku: 16.832 zł.

- płatności za pobyt psów w chronisku były realizowane na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, za inne zadania płatności były
realizowane w oparciu o przedstawione rachunki.

;asz Jasiulaniec
nspeWor ds. ochrony środowiska

mują:
Adresat

) a/a SOS

Sprawę prowadzi:
Łukasz Jasiulaniec - Podinspektor
ds. ochrony środowiska
srodowiskofojotyn .pl
Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek l, pok. 10(1 piętro)
te l/ fax 68 35 59 416/401
www.otyn.pl
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Przewóz, 2012-04-13 
  
RG.6140-03/12 
  

Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacja dla Zwierząt „Argos”  

Ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 

  
Urząd Gminy w Przewozie w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
(data wpływu 5 kwietnia 2012 r.) odpowiada na poniższe pytania: 

  
1.      czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? 
Ad. 1 Gmina Przewóz w 2011 r. nie posiadała podpisanej stałej umowy na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

2.      jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych 
na koszt gminy w 2011 r.? 
Ad. 2 W 2011 r. nie mieliśmy takich zjawisk na naszym terenie. 

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

  



i-5

rei. 68 34 19 212. 34 19 213, 34 19 227
fax 68 34 19 180

e-mail: urzad(a),skape.pl
serwis internetowy: www.skape.pl

Skąpe, dr.ia 23 kwietnia 2012 r.

GR.6140.4.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros!

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 r. uprzejmie infomnuje. że :

- Urząd Gminy Skąpe w 2011 r. współpracował z firmą Hotel dla P ów Rancho, Brzozowiec

ul. Polna 26A 66-446 Deszczno,

- na terenie gminy Skąpe zostały wyłapana 3 bezpańskie psy.

- koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2011 r. wynosił 3025,80 zł.

- forma płatności to jednorazowa płatność za wykonanie usługi.

f V t / l /

Otrzymują:
1. a.a



Sława, dnia 13 kwietnia 2012 r.

..,,,, Biuro Ochrony Zwierząt
AD MIĘiSKi W SŁAWIE J
Henryka Pobożnego 10 Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37Awoj. lubusKie
tel. 068/355 8 04-886 Warszawa

ROŚ. 6140.9.2012

Urząd Miejski w Sławie w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data
wpływu: 5.04.2012 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. W roku 2011 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 2011 roku wyłapano 15 bezdomnych psów, z tego 15 zostało przekazanych nowym
właścicielom.

• Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 4889,28 zł. 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.

Otrzymują:
(T) Adresat
2. aa



URZĄD GMINY SŁONSK
ul. Sikorskiego 15
66-436 SŁONSK

tel. 095 757 22 71,fax 095 757 22 68
sekretariat@slonsk.pl

Słońskdnia 12.04.2012r.

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

RG. 1431.8.2012

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 kwietnia 2012r., udzielam Państwu
następujących informacji dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi
w roku 2011r.

Ad.l Usługa odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki
była doraźnie zlecana Prywatnej Przychodni dla Zwierząt ANIMALS Gruntkowski
Rafał, ul. Ogrodowa 16/2, 66-436 Słonsk.

Ad.2 Ilość odłowionych psów - 11.

Ad.3. Całkowity koszt zadania - 2035,OOzł. Forma płatności - jednorazowa
za wykonane zadanie.

Z poważaniem

Zastępca Wójta

>rofea



Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
69- 100 Słubice
tel. centrala 95 737 20 00, fax 95 758 28 80
e-mail: slubice@slubice.pl, www.slubice.pl

Słubice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

IRO.6140.8.2012.AK

dotyczy: danych za rok 2011

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu do

tut. urzędu 5 kwietnia 2012 r.), uprzejmie informuję, że w 2011 roku Gmina Słubice

nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Psy -

25 szt., które stwarzały zagrożenie zostały wyłapane przez Straż Miejską

w Słubicach. Koszt za umieszczenie w schronisku to koszt dojazdu do schroniska,

około 40 km. Gmina Słubice nie ponosi kosztów za umieszczenie oraz za psy

przebywające w schronisku.

2 up. Burmistrza

Bartosz,

Sprawę prowadzi Agata Kułaga, ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem
telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 8°° do 16°°.

GMINA SŁUBICE

NIP 598-00-05-172
REGON 210966792

BANK SPÓŁDZIELCZY OŚNO
Nr konta 18 8369 0008 0070 2000 0010

•
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w 8Tft£F.'CACH KRAJEŃSKICH
66-5UO Strzelce Krajeńskie D- ^ u ^A i i*/ i '^j^ii&we Biuro Ochrony Zwierząt

AL Wolności 48 u .. , 4 • •>•>Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GK.6140.2.11.2012.MW Strzelce Krajeńskie, dn. 10.04.2012r.

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 2 kwietnia 2012r. 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 2011 r. Gmina miała zawartą umowę na czas określony z Panią Jolantą
Krysiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MÓJ PIES Szkolenie
Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich
na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych psów oraz ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt YET-AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie na ich
utrzymywanie,

2. w 201 Ir. wyłapano interwencyjnie i utrzymywano ogółem 60 psów z terenu
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.

3. w 2011 r. Gmina wydała na zadanie wyłapania i utrzymania bezdomnych psów
123.623,59 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.

z up. BURMISTRZA

Agn ieszkJwalendzik
ZASTĘPC/4/fllJRMISTRZA

Otrzymują:
fh Adresat
2. a/a



Gmina Sulechów
ul. Plac Ratuszowy 6

66-100 Sulechów
Sulechów, 2012-04-16

Znak : GK-II.6140.4.2012

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

Dotyczy : wniosku Biura Ochrony Zwierząt „Argos" z dnia 2 kwietnia 2012 r. o udzielenie
informacji publicznej.

W odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym piśmie informuję, że :
- w 2011 r. Gmina Sulechów zawarła umowę na wyłapywanie, przyjmowanie
i przechowywanie bezdomnych zwierząt ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Dla Zwierząt
Pl. Słowiański 17/3 65-069 Zielona Góra prowadzącym Schronisko Dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze,
- w 2011 roku do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze trafiło 47 psów z
terenu Gminy Sulechów. Psy te zostały wyłapane a następnie utrzymywane w schronisku na
koszt Gminy Sulechów. 33 bezdomne psy zostały adoptowane przez nowych opiekunów.
- w 2011 roku koszt realizacji umowy ze schroniskiem na wyłapanie, przyjmowanie i
przechowywanie bezdomnych zwierząt wyniósł 65.962 zł, koszty adopcji prowadzonej na
koszt gminy(wyprawka w postaci karmy, bądź akcesoriów dla zwierząt) wyniosły 2.047 zł,
koszt usług weterynaryjnych(poza schroniskiem) 858 zł. Cennik usług schroniska
obejmował opłatę za przyjęcie jednego psa do schroniska - 57 zł netto + 23% VAT(na koszt
przyjęcia psa składa się szczepienie przeciw wściekliźnie, badanie wstępne przez lekarza
weterynarii, wszczepienie czipa), opłatę za jedna dobę pobytu psa - 10,50 zł + 23% VAT,
koszt transportu za kilometr - 1,40 zł + VAT, koszt wyłapania psa 140 zł + VAT oraz koszt
ewentualnego leczenia i zabiegów weterynaryjnych w zależności od potrzeb.

V BURMISTRZA



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

Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA, l Oddziel Sulęcin
72124036241111000030633195
NIP 596-00-10-632, REGON 000526179

FAIR PLAY

Nasz znak: GKM.7021.22.2012. Sulęcin, 2012.04.17.

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 2011 Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie
i pobyt z firmą RACKER z Brzozowca w gminie Deszczno woj. Lubuskie. W 2011 roku na koszt
Gminy wyłapano 34 psy. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 34704,61zł.
Za wyłapanie, transport i pobyt w schronisku płacono każdorazowo po otrzymaniu faktury.
Gmina nie prowadzi wyłapywania bezpańskich kotów, natomiast refunduje sterylizację kotek i suk,
kastrację kocurów w zamian za wzięcie ich pod opiekę. W roku 2011 wysterylizowano 82 kotki i l
sukę na kwotę 8000,00 zł.
sc

Z poważaniem

ZASJĘPCABURMISI

Zbigniew Gruca



WÓJT
Gminy Świdnica

woj.

RG3. 6140.4.2012
Śiuidnica, 13 kwietnia 2012r.

B I U R O OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Ziuierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpoujiedzi na Wasz wniosek z dnia 02 kiuietnia 2012r. informuję, że LU 201lr.
Gmina Świdnica podpisała umowę na umieszczenie i przechowywanie bezdomnych psów
w schronisku dla bezdomnych zujierząt LU Zielonej Górze.

W 2011r. nie było potrzeby korzystania z usług „hycla". G m i n a wyłapywała
bezdomne psy samodzielnie (przez Straż Gminną) lub zostały one dostarczone do
schroniska przez pryujatne osoby za zgodą Gminy.

W związku z podpisaną umoują, Gmina Śiuidnica ponosi koszty:
• przyjęcia psa (opłata jednorazooia obejmująca tuszczepienie chipa, szczepienie

przeciiuko luściekliźnie i wstępne badanie lekarskie);
• koszty pobytu (staiuka za dzień faktycznego pobytu psa uj schronisku);
• koszty zabiegóuj weterynaryjnych (opłata ujg potrzeb).

Płatność za opiekę uiszczana jest miesięcznie z dołu, na podstawie faktur
wystawianych przez zarządzającego Schroniskiem oraz protokołu z przy jmowania i
przechowywania zwierząt.

Z tytułu utrzymania 13 psów, Gmina Świdnica w 201lr. poniosła wydatek w
wysokości 19 060,71 zł. f

mgr inż. Adamifaskulski



                                       Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                      Fundacji dla Zwierząt „ Agros” 
                                                                      ul. Garncarska 37A 
                                                                      04-886 Warszawa 
 
Nasz znak: GG.6140.4.2012                        Dnia: 10.04.2012r. 
 
                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 3 bezdomnym psom z tego 1 został 
oddany właścicielowi, jeden oddany do adopcji i jeden przebywa w bazie 
Urzędy Gminy pod opieką pracowników bazy. 
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniosły  590,07 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.  
 
Wójt Gminy 
Anita Staszkowian 
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: WGN.6140.12.2012.AD Żagań, dnia 16.04.2012 r.

Dotyczy: informacja o bezdomnych zwierzętach.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05 kwietnia 2012 roku (data
wpływu do tut. Urzędu) informuję, że Gmina miejska Żagań w roku 2011
nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
administracyjnego miasta Żagań.
Bezpańskie psy z terenu miasta Żagań w roku 2011 były przekazywane do
przytuliska Pana Mirosława Majewskiego ul. Małynicza nr 4 67- 320 Małomice.
Psy były przekazywane na podstawie umowy o dzieło. Umowy obejmują
utrzymanie zwierząt przez okres kilku dni na koszt Gminy miejskiej Żagań.
Przekazano 22 szt. psów (w tym 3 szczeniaki),koszt realizacji przedmiotowego
zadania w roku 2011 wyniósł: 8.922 zł.

Otrzymują:
1.adresat
2. a/a

zup. BURMISTRZ A



URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
Rynek 1-5; 68-200 Żary; tel. 68 4708300, fax. 68 4708386

•www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl

Nasz znak: IT.1431.5.2012.PaD Żary, dnia 18 kwietnia 2012 r.

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

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia

2.04.2012r. (data wpływu do tut. urzędu 05.04.2012 r.) dotyczącej sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniam, iż:

1. W 2011 r. Gmina Żary o statusie miejskim nie przeprowadzała akcji wyłapywania

bezdomnych zwierząt. Gmina zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami utrzymując

Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Zarządzeniem nr 2/09 Burmistrza Miasta Żary z

dnia 8 stycznia 2009 r. przekazano w administrację obiekty schroniska dla bezdomnych

zwierząt przy ul. Żurawiej 32 Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach

przy ul. Zakopiańskiej 7.

2. Na początek 2011 r. liczba psów z terenu Gminy Żary o statusie miejskim wynosiła 73,

natomiast na koniec 2011 r. - 97.

3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/09 Burmistrza Miasta Żary z dnia 8 stycznia 2009 r. w

sprawie przekazania w administrację obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt przy

ul. Żurawiej 32 w Żarach, za administrację schroniskiem ustalone jest wynagrodzenie

miesięczne w wysokości 36 000 zł netto. W roku 2011 Gmina Żary o statusie miejskim

zapłaciła Administratorowi schroniska 531 360 zł brutto.

\
z up. BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Osoba do kontaktu:
Inspektor Wydz. ITPatrycja Dendewicz tel. 68/470-83-69

Urzqd Miejski w Żarach: nr r-ku BZ WBKS.A. O/2 w Żarach 91 1090 2561 0000000642000089

ŻARY



URZĄD GMINY ŻARY
Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

AL Jana Pawła II6, 68-200 Żary, woj. lubuskie
tel. 68 4707300 68 4707328 fax. 68 4707303

RS.6140.6.2012. data.!2.04.2012r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy w Żarach informuje, że Gmina miała podpisaną umowę z Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej w Żarach do miesiąca września 2011 r. a od września z Łużycką Spółdzielnią
Socjalną w Piotrowie 68-132 Przewóz zajmującą się zapewnieniem całodobowej opieki nad
zwierzętami jak również wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
W roku 2011 Gmina Żary w realizacji całego zadania poniosła koszty w wysokości
50 832,30,-. Płatność za wykonywane usługi weterynaryjne - opiekuńcze dokonywano
przelewem zgodnie z wystawianymi fakturami w cyklu miesięcznym.
W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przetrzymywano 10 psów, które później przekazano
do Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej. Na koniec ubiegłego roku przetrzymywanych było 12
psów.

[INY

Wiesław Polit

NIP 928-12-98-532 REGON 000546905 www.gminazary.pl e-mail: gminazary@gminazary.pl



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

                                                                                                          
 

 
 
 
                                                               Zbąszynek,  16.04.2012 r. 
  
 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu: 05.04.2012 r.)  
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 2011 przyjęto 6 bezpańskich psów, które po 
krótkim pobycie w naszym przytulisku przekazano w ręce nowych właścicieli. W związku z 
powyższym żaden pies nie trafił do schroniska. Od stycznia 2011 r. na terenie gminy 
realizowany jest program znakowania psów oraz rejestracji ich w internetowej bazie danych 
SAFE ANIMAL. Znakowanie ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. 
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Pan 
 
Tadeusz Wypych 
 
Biuro Ochrony Zwierząt 
 
Fundacja dla Zwierząt "Argos" 
 
Warszawa 
 
 
 
Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 r.: 
 
 
 
Ad.1. W 2011 r. Miasto Zielona Góra miało podpisaną stałą umowę ze stowarzyszeniem " 
Inicjatywa dla Zwierząt " na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. 
 
  
 
Ad.2. W 2011 r. na terenie Miasta Zielona Góra zostały wyłapane 143 psy oraz 83 koty.  
 
W 2011 r. przyjęto do schroniska dla bezdomnych zwierząt 681 psów. Do adopcji wydano 733 
psy. Skuteczna akcja adopcyjna spowodowała zmniejszenie stanu psów na koniec 2011 roku do 
145 zwierząt. 
 
  
 
Ad.3. W 2011 r. całkowity koszt utrzymania i wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 
484.000 zł - płatne ryczałtem w 3 transzach. 
 
 
 
Pozdrawiam 
 
 
 
Z up. Prezydenta Miasta  
 
Zielona Góra 
 
Maria Pięta 
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Na podstawie art. 13 ust. 2  z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do  informacji

publicznej   (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001  r.,  nr  112,  poz.  1198  z  późniejszymi  zmianami),  w 

związku z Państwa pismem z dnia 2 kwietnia 2012r informuję że: 
  
‐ w 2011r Gmina Zielona Góra miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami ze stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt”, które prowadziło schronisko dla zwierząt w 
Zielonej Górze 
‐ Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011r wyniosła ok. 70 sztuk nowych 
zwierząt + 18 zwierząt które przebywały w schronisku już przed 2011r. 
‐ koszt realizacji całego zadania wyniósł ok. 120 000zł.  
Za przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina realizowała 
płatności na podstawie comiesięcznych faktur. 
  
Z poważaniem 
Emilia Gaik 
Inspektor Ochrony Środowiska 
Gmina Zielona Góra 
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