Babimost, dnia 18 września 2013 r.
OŚ.1431.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu
11 września br.) o udostępnienie informacji publicznej. Urząd Miejski w Babimoście
informuje:
l .W 2012 r. Gmina Babimost miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z Hotelem Dla Zwierząt - Ośrodek Szkolenia Psów" Paweł
Brzozowski, Glinno.
2. W 2012 r. wyłapano 10 bezdomnych psów i 5 bezdomnych kotów.
3. Koszt realizacji zadania przez ww. podmiot w 2012 r. wyniósł 5.063,99 zł. Opłata
była miesięczna w oparciu o faktyczną liczbę zwierząt przebywających pod opieką.

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna
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Informacja publiczna
Artur Musialski <srodowisko@bledzew.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
12.09.2013 12:57

Urząd Gminy Bledzew poniżej podaje odpowiedzi na pytania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniu. Pytanie te zostały zawarte w e-mail z 10.09.2013r.
Pyt nr l - posiadamy umowę z Vet-Agro Serwis ul. M. Konopnickiej 62; 64-980 Trzcianka
Pyt nr 2 - w 2012r. wyłapano 8 psów, w roku tym w schronisku dla zwierząt przebywało w różnych okresach
12 psów.
Pyt. nr 3 - koszt usługi w 2012r. wyniósł 27.230,70zł jest to koszt wyłapania i przebywania psów w
schronisku
Pozdrawiam Artur Musialski - Urząd Gminy Bledzew
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Informacja
Łukasz Rokicki <srodowisko@bobrowice.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201311:40

Witam,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2013r. w sprawie udzielenia informacji publicznej, Urząd Gminy uprzejmie
informuje:
Ad.1. Gmina Bobrowice w 2012 roku nie posiadała podpisanej stałej umowy, doraźne zlecenia wykonywała firma
GUT-FARMER z Obroników Śląskich
Ad.2. Na zlecenie Gminy Bobrowice w 2012 roku odłowiono i przekazano do schroniska 5 szt. psów oraz
wykonano zabiegi sterylizacji dla 6 bezdomnych kotek.
Ad.3. W roku 2012 przeznaczyła na cele związane z ochroną bezdomnych zwierząt kwotę w wysokości
21.000,00 zł. Wszystkie opłaty były opłatami jednorazowymi.
Łukasz Rokicki - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Urząd Gminy Bobrowice
66-627 Bobrowice 131
tel.: (68) 391 92 18, kom.: 600 371 080
fax.:(68) 3913284
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dot. wniosku o udziel, inf. publicznej
RIT Bogdaniec <srodowisko.bogdaniec@gmail.com>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
11.10.201309:48

Cdl.pl

Dzień dobry,
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10.09.2013 r. informuję, iż:
1.
w 2012 r. Gmina Bogdaniec miała podpisana umowę ze Schroniskiem Vet-Agro Serwis,
ul. M. Konopnickiej 62; 64-980 Trzcianka;
2.
Gmina zapewniała również całodobową pomoc weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Podmiotem realizującym to zadnie była Lecznica
dla zwierząt Jarosław Lewandowicz, ul. Leśna 18; 66-450 Bogdaniec;
3.

w roku 2012 zostało odłowiono z terenu gminy 10 psów;

4.

koszt realizacji zadania wyniósł 14.506,22 zł;

5.

forma płatności - faktura VAT za usługę.

Z poważaniem
Kamila Bednarska
Urząd Gminy Bogdaniec

?nn-in.ii

Roundcube Webmail :: Gmina Dojadła

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Gmina Bojadła
Danuta Zientek <dzientek@bojadla.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 13:19

cal.pi

Odpowiadając na zapytanie informuję:
1.
czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Bojadła w 2012 r. nie posiadała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ani umowy
z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
W ubiegłym roku przebywały 4 szt. psów i były utrzymywane na koszt gminy.

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Koszt utrzymania wyniósł: 6052,22 zł w tym:
- karma 1656,24 zł
- kojce 3842,48 zł
Jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku - 553,50 zł
Z poważaniem
Danuta zientek
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Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...

Temat
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Nadawca

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
gmina Brody
Sylwia Klepadło <gospodarka@brody.pl>

Odbiorca
Data

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 15:06

Cdl.pl

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.09.2013r Urząd Gminy w Brodach
pragnie poinformować że:
1. Tak, gmina miała zawartą urnowe w 2012r. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z Miejskim Schorniskiem dla bezdomnych zwierząt w Żarach.
2. W 2012r. W schronisku znalazło się 11 psów.
3. Koszt utrzymania zwierząt w schronisku wysiusiał 44'413,52zł a oplata jest oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem
Katarzyna Morgaś-Kowalczuk
Sylwia Klepadło
Inspektor
Samodzielne stanowisko d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
Urząd Gminy Brody
tel. (68) 371 21 55 w. 40
fax. (68) 371 20 15
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Urząd Gminy
ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica

Brzeźnica, 01.10.2013r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Gmina Brzeźnica nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem, gdyż
nie ma takiej potrzeby. Współpracujemy ze schroniskiem w Zielonej Górze i Małomicach.
Gmina utrzymuje wyłapywane zwierzęta w Gospodarstwie Rolnym w Chotkowie,
w którym obecnie nie przebywaj ą tam żadne zwierzęta.
W 2012 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z umieszczeniem
zwierząt w schronisku.

t
Z up. Wójt iiminy
Sekretarz
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Bytnica dn. 19.03.2013r.

RR.7324.01.2013

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2013r. o udzielenie informacji publicznej w
zakresie zapobiegania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi - informuję, że Gminie Bytnica zapewnienie opieki, wyłapywanie oraz całodobową pomoc weterynaryjna zwierzętom
bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, powierzyła firmie Vet-AgroSerwis z Trzcianki (umowa roczna). W roku 2012 na terenie gminy wyłapano l psa bezdomnego a roczny koszt (akcja wyłapywania, transport wraz z utrzymaniem psa w schronisku) wyniósł 3787,98zł. Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku oraz zryczałtowany abonament.
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=16&_rnbox=.

Temat
Nadawca

informacja
<gkml@bytomodrzanski.pl>
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<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.2013 12:49

Bytom Odrzański, dnia 12 września 2013r.
Nasz znak: GK. 1431.7.2013

W odpowiedzi na Państwa wniosek, uprzejmie informuję:
1. Gmina Bytom Odrzański w 2012r. miała zawartą urno we z miejskim Schroniskiem w
Głogowie na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt włącznie z ich
opieką.
2. Gmina w 2012r. nie prowadziła akcji wyłapywania zwierząt.
3. Gmina w 2012r. nie poniosła z tego tytułu kosztów utrzymania.
Anna Radosz
Urząd miejski
Ul. Rynek l
67-115 Bytom Odrzański
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Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej.
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wniosek o udzielenie informacji publicznej.
inwestycje deszczno <inwestycje@deszczno.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.2013 14:22

Dzień dobry!
W nawiązaniu do Państwa pytań przesłanych drogą elektroniczną Wójt Gminy Deszczno informuje, że:
1. Gmina Deszczno w 2012 r. miała stałą umowę z panią Eweliną Kaczmarek, ul. Polna 26A, 66-446
Brzozowiec, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Eweliną Kaczmarek Racker na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012 r zostało wyłapanych 14 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł
29 520,00 zł. Forma płatności -ryczałt.
Pozdrawiam

Zbigniew Tupaj
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail: inwestycje@deszczno.pl

Tel.: 957287656
Fax: 957287651

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5340 (20100804)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-09-12 15:53

Dobiegniew, dnia 10.04.2012r.
:.:'.,. ,, ?<
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Nasz znak:RR-6140/12/2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2013 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

2012 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 2012 nastąpiło dziewięć zdarzeń /dziewięć psów/, które były pod opieką
schroniska.
Ad.3. Koszt wszystkich zdarzeń i przetrzymywania w roku 2012 wynosi 37.176,69 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 95.00 zł/godz.,
przyjęcie psa do schroniska 40,00 zł (szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne
zabiegi weterynaryjne),
pobyt zwierzęcia bezdomnego w Schronisku - 7,00 zł/dobę pobytu,
o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach za sterylizację, kastrację - 95,00 zł.

•.SEKRETARZ QMI
Tadeusz Bednarczuk

_..
ui. Warszawska 1
66-530 DREZDENKO
(5)

Drezdenko 19.09.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Nasz znak GG. 1431.19.2013

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuję, że:
1. W 2012r. Gmina zawarła umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z firmą YET-AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62,
64-980 Trzcianka.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2012r.- 63 szt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania tj. wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami - 181.825,93 zł. Płatność była dokonywana co miesiąc po przedłożeniu
faktury przez podmiot, o którym mowa w pkt l.

Otrzymuie:
- ~7~
1. Adresat
2. a/a

zup, burmistrza
Q
Dorota Nowak

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej
i Ochrony Śroiwistes

Urząd Mia*'.* t;nr/f»Ha Wikp,

Gorzów Wikp. 16.09,2013 r,
WIM-III.6140.34.2013.MS

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10,09.2013 r. Wydział Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. informuje co następuje:
1) W 2012 r. Miasto miało podpisane umowy z firmą posiadającą wymagane uprawnienia
do wyłapywania zwierząt, tj. Firmą „RANCHO" Piotr Kaczmarek z siedzibą w Brzozowcu
ui. Polna 26 A, 66-446 Deszczno, (3 umowy zawarte na czasookresy: styczeń-sierpień,
wrzesień, październik-grudzień),
2) W 2012 r. na terenie Miasta zostało wyłapanych 391 psów i 26 kotów.
3) Miasto posiada własne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w którym umieszcza
wyłapane na jego terenie zwierzęta. Na utrzymanie Schroniska w 2012 roku z budżetu
Miasta wykorzystano kwotę: 152.623,75 złotych (m.in. zakup kaszy i mięsa dla zwierząt,
zakup karmy suchej i w puszkach dla zwierząt, opieka weterynaryjna w Schronisku, zakup
opału, wywóz i utylizacja zwłok zwierzęcych, drobne prace remontowe na obiekcie, opłaty za
media, wywóz odpadów komunalnych z obiektu).
Za wyłapywanie bezdomnych zwierząt Miasto zapłaciło w 2012 r.: 54.000,00 zł (forma
płatności - ryczałt).
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Gozdnicy <urzad@gozdnica.pl>
lubuskie soz <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
02.10.201307:22

WITAM
Ad. 1. Umowa na opiekę była podpisana z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach, ul.
Zakopiańska 7
Ad. 2. 2 psy

Ad. 3. Całość 24352,50zł; opłata za dzień pobytu 16zł + opłata stała 6150zł

Roman Nowak
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Gozdnicy
ul. Świerczewskiego 2
68-130 Gozdnica
tel. 68-3601076
From: lubuskie soz
Sent: Tuesday, September 10, 2013 7:35 PM
To: babimost@babimost.pl ; poczta@bledzew.pl ; bobrowice@zgwrp.org.pl ; urzad@bogdaniec.pl ;
urzad@bojadla.pl ; gmina@brody.pl ; ugbrzeznica@brzeznica.com.pl ; bytnica@ug.zg.pl ;
bytomodrzanski@bvtomodrzanski.pl ; sekretarz@cvbinka.pl ; ugim@czerwiensk.pl ; gmina@dabie.pl ;
gmina@deszczno.pl ; urzad@dobiegniew.pl ; umig@drezdenko.pl ; sekretariatl@um.gorzow.pl ;
urzad@gozdnica.pl ; ug@gorzyca.pl ; promocja@gubin.pl ; urzad@gminagubin.pl ; ilowa@ilowa.pl ;
um@jasien.com.pl ; urzad@kargowa.pl ; sekretariat@klodawa.pl ; kolsko@tercom.home.pl ;
urzad@kostrzyn.um.gov.pl ; um@kozuchow.pl ; sekretariat@krosnoodrzanskie.pl ; krzeszyce@pro.onet.pl ;
gmina@lipinki-luzyckie.pl ; urzad@lubiszyn.pl ; urzad@lubniewice.pl ; uglubrzal@wp.pl ; um@lubsko.pl ;
lagow@zqwrp.orq.pl ; sekretariat@umleknica.pl ; urzad@malomice.pl ; sekretariat@maszewo.net.pl ;
um@miedzyrzecz.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 10.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
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Odp: Re: odpowiedź "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
<zgkgorzycal@wp.pl>
lubuskie soz <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
14.10.201311:28

W odpowiedzi na pkt 2. Informujemy, że w roku 2012 z gminy Górzyca do schroniska przekazano 36 psów (w
większości są to psy podrzucone).
Dnia Środa, 9 Października 2013 15:00 lubuskie soz <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

napisał(a)

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ
On 09.10.2013 11:12, zgkgorzycal@wp.pl wrote:
Górzyca, dnia 09 października 2013 r

ZGK.1.7080.4.13
Gmina Górzyca - Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zgodnie z przesłanym wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej informuje:
1. W 2012 r. gmina miała zawartą umowę Nr GWOŚ/2/2012 z dnia 12. 10. 2012 r. z Przychodnią dla
Zwierząt Wojciech Biedulski, Bogumił Owadiuk S.C. w Rzepinie.
2. Gmina nie ponosi kosztów schronisko prowadzi Fundacja "ProAnimale dla zwierząt w potrzebie" mająca
siedzibę w Charzynie.
3. Koszt całego zadania w 2012 r. wynosił l 362,78 zł
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej monit
UM_GUBIN <um@gubin.pl>
'lubuskie soz' <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
<um@gubin.pl>
16.10.201310:30

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 10.10.2013 r. dot. zagadnień z
zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:

Ad.l ) Gmina Gubin o statusie miejskim nie ma podpisanej stałej umowy na
zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2012 roku nasza
Gmina doraźnie zleciła opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Fundacji Ochrony
Zwierząt i Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego ,,MRUNIO". Bezdomne psy w
w/w roku były wyłapywane przez Straż Miejską.
Ad.2) W 2012 roku wyłapano cztery bezdomne psy. Ponadto w 2012 roku na
koszt Gminy Gubin o statusie miejskim wysterylizowano 12 bezdomnych kotek,
dla których udało się znaleźć opiekunów na terenie gminy.

Ad.3) Wyłapane, bezdomne psy do czasu przekazania ich pod opiekę Fundacji
Ochrony Zwierząt i Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „MRUNIO" przebywały
w tymczasowym punkcie przetrzymania zwierząt. Koszt ich utrzymania wyniósł w
2012 roku 1.490,52 zł brutto. Ponadto 1.300 zł brutto wyniosły koszty związane z
adopcją psów dla Fundacji Ochrony Zwierząt i Polskiego Dziedzictwa
Przyrodniczego ,,MRUNIO" i była to opłata jednorazowa. Dodatkowo sterylizacja
bezdomnych 12 kotek wyniosła w 2012 roku 1.010 zł brutto.

Alicja Ratowicz
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunalnego i Inwestycji
Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

From: lubuskie soz [mailto:lubuskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, October 09, 2013 3:12 AM
To: sekretariat@bobrowice.pl; urzad@bogdaniec.pl; sekretariat@cybinka.pl;
sekretariat@czerwiensk.pl; gmina@dabie.pl; ug@gorzyca.pl; um@gubin.pl;
urzad@gminagubin.pl; urzad@kargowa.pl; sekretariat@klodawa.pl; kolsko@tercom.pl;
urzad@kostrzyn.um.gov.pl; sekretariat@krzeszyce.pl; urzad@lubniewice.pl;
sekretariat@umleknica.pl; urzad@malomice.pl; sekretariat@maszewo.net.pl;
biuro@gminanowasol.pl; now.bobrz.um@post.pl; ug@pszczew.pl; sekretariat@rzepin.pl;
urzad@skape.pl; umig@skwierzyna.pl; sekretariat@slonsk.pl; urzad@starekurowo.pl;
ug@szczaniec.pl; poczta@um.swiebodzin.pl; urzad@trzciel.pl; gmina@tuplice.pl;
gminazary@gminazary.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

z3

2013-10-1714:3

Burmistrz Iłowej
ul. Żeromskiego 27

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
lubuskie@obrona-zwierzat.pl

Znak: GK-V.1431.12.2013
Na
informacji
publicznej
publicznej

Iłowa, dnia 20.09.2013r.

podstawie art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
publicznej (Dz. U, z 2001 r. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.) udzielam informacji
wynikającej ze złożonego w dniu 11.09.2013r. wniosku o udzielenie informacji
uprzejmie odpowiadam na zadane pytania'

Ad; l
W 2012 r. Gmina miała od miesiąca listopada podpisaną umowę z Łużycką Spółdzielnią
Socjalną w Piotrowie na zapewnienie publicznej opieki zastępczej zwierzętom
bezdomnym z terenu gminy Iłowa. We wcześniejszych miesiącach udzielała doraźnych
zleceń transportu i opieki bezdomnych zwierząt.
Ad. 2
W 2012 r. gmina wyłapała 6 psów.
Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3237,01 zł
W tym były dwie jednorazowe opłaty za umieszczenie psów w przytulisku. Po zawarciu
umowy opłata była naliczana za każdą dobę pobytu psa w hotelu.

Ponieważ wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w innym
r
tr3 bie niż określony w art. 23g ust. 2, udostępniona informacja publiczna nie może być
ponownie wykorzystana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej
pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

B u \ t ,&/'//'r ii
\liniak

Otrzymuje :
1. adresat - pocztą elektroniczną lu^uskie@obrona-zwierzat.pl
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, 12.09.2013r.

GNB.1431.03.2013.JHał

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Urząd Miejski w Jasieniu udziela odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2013:
Ad.l. Gmina Jasień w 2012 roku miała zawartą

umowę z Zakładem Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej nr 7 (68-200) Żary, prowadzącą
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach, ul. Żurawia nr 32 (68-200) Żary.
Ad. 2.

W 2012 roku zostały wyłapane 2 psy, natomiast utrzymywanych na koszt gminy

w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt było 8 psów.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł: 39 233,32 zł,
w tym forma płatności - przelew, (jednorazowa za umieszczenie w schronisku i oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).
Otrzymują.
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
2, a/aJ.H.

Straż Miejska

Kargowa, dnia 25.09.2013
S M. 1431.10.2013
STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT

W odpowiedzi na Państwa maiła z dnia 10,09.2013, data wpływu do Urzędu
Miejskiego 11.09.2013 informuję, iż:
- Gmina Kargowa w roku 2012 realizowała Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy przy
współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt ul. Szwajcarska 4 Zielona
Góra.
- W roku 2012 wyłapano 6 szt. bezdomnych psów.
- Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wynosił 7128,67 zł. Płatność co
miesiąc oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
i

z poważaniem
KOMENDANT
Straży (Vffejskiej

Katarzy m

STRAŻ MIEJSKA w KARGOWEJ
»i. Rynek 33, 66-120 Kargowa
Tel. 68 352 5;! 31/Fax SS 352 50 29
e-inail: urzad@kargowa.pl

Kolsko, dn. 15.10.013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na zapytanie podaję niżej informację
dotyczącą ochrony zwierząt:
l.Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
Gmina w 2012r. nie miała zawartej umowy, ponieważ najbliżej położone
schroniska tj. w Zielonej Górze i Głogowie nie zawarły stosownej umowy mimo
wykazanej inicjatywy przez Gminę.
2.Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r. ?
W 2012r. w schronisku w Zielonej Górze na koszt Gminy był utrzymywany jeden
pies.
S.Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszt zadania w 2012r. to kwota 5.600,00 zł w tym utrzymanie jednego psa w
schronisku - 2.250,00 zł, pozostała kwota to zakup karmy, obroży dla psów
przygarniętych przez mieszkańców Gminy.

Pani
Agnieszka Leehowicz

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Nasz znak: OA.1431.1>.2013.GK

Data: 07.10.2013r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
1) w 2012r. Miasto Kostrzyn nad Odrą miało podpisaną umowę z lek.wet. Andrzejem
Andrzejewskim z siedzibą przy ul.Nadbrzeżna 4 w Kostrzynie nad Odrą na doraźne
wyłapywanie psów, zapewnienie niezbędnej opieki oraz przewiezienie do schroniska
dla bezdomnych zwierząt,
2) W 2012r. na terenie Miasta wyłapano 30 psów, z tego 21 przewieziono do Schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Górzycy. Pozostałe oddano do adopcji lub wróciły do
właściciela.
Koty jako zwierzęta wolnożyjące dokarmiane są na koszt Miasta przez społecznych
opiekunów. Ponadto Urząd Miasta finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji.
3) Zwierzęta przekazywane do schroniska utrzymywane są na koszt Fundacji „Pro
Animale dla zwierząt w potrzebie", z którą Miasto zawarło umowę na prowadzenie
schroniska, przy zapewnieniu całodobowej obsługi obiektu.
Wydatki poniesione w 2012r. związane są z realizacją programu „Opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" przyjętego
uchwałą Rady Miasta Nr XV/12ł/12 z dnia 29 marca 2012r. Z programem można
zapoznać się na stronie internetowej pod adresem:
http://prawomiejscowe.pl/institution/17344/legalact/] 59955/17344
W 2012r. koszt opieki nad zwierzętami do czasu przekazania ich do schroniska lub
wydania właścicielowi wyniósł 8.361,36 zł., koszt szczepień psów przeciwko
wściekliźnie 8.845,00 zł oraz znakowanie (chipowanie) psów 572,40 zł.

Roundcube Webmail:: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=72&_mbox=.

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Kazimierz Ponikwia <sekretarz@kozuchow.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

27.09.2013 14:49

From: Kazimierz Ponikwia [mailto:sekretarz@kozuchow.pl]
Sent: Friday, September 27, 2013 2:46 PM
To: 'lubuskie@obrona-zwierzat.p'
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

STO WARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
Nasz znak: TI.6140.27.2013.AP

data: 2013.09.24

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 września 2013r.
informuję:
Ad. l W roku 2012 Gmina Kożuchów podpisała umowę na odławianie, przyjmowanie,
przechowywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4.
Ponadto doraźnie: umowy zlecenia z Przytuliskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Małomicach oraz
zlecenia z Hotelem dla Psów w Przemkowie.
Ad.2 W 2012r. odłowiono 5 koty wolo żyjące i 49 bezdomnych psów.
Ad.3 Na cel opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały zaplanowane kwoty w latach:
wydatkowano 2012r. - 100 255,35 zł.
Kazimierz Ponikwia
Sekretarz Gminy Kożuchów

From: UM Kożuchów [mailto:um@kozuchow.pl1
Sent: Friday, September 13, 2013 7:33 AM
To: 'Sekretarz Gminy'
Cc: zcaburmistrza@kozuchow.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: lubuskie soz [niailto:lubuskie@obrona-zwierzat.pl1
Sent: Tuesday, September 10, 2013 7:35 PM
To: babimost@babimost.pl; poczta@bledzew.pl; bobrowice@zgwrp.org.pl; urzad@bogdaniec.pl;
Iz3

2013-09-2815:23

Roundcube Webmail:: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=51&_mbox=.

Informacja publiczna
<b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 10:20

Zestawienie.PDF (603 KB)
Witam
Odpowiadając na Państwa wniosek z 111 września 2013 r.o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na
terenie Gminy Krosno Odrzańskie" informuję jak niżej.
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim uchwaliła program w sprawie wprowadzenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Ze względu na wysokie koszty wyłapania i transportu a także umieszczenia zwierząt w
schronisku, Tut. Urząd podjął decyzję o wybudowaniu Tymczasowego Punktu Pobytu Psów
Bezdomnych. Projekt zakłada umieszczenie psa w Punkcie na okres do 30 dni. Wyłapane
przez Straż Miejską bezdomne psy przebywają na obserwacji ( jeżeli było takie
wskazanie przez lek. wet.) oraz oczekują
na przewiezienie do schroniska lub znalezienie nowego właściciela, ewentualnie
odnalezienie posiadacza psa. Psy mają zapewniony pokarm oraz całodobową opiekę. W
każdej klatce jest buda, boksy mają wyjście na ogrodzone wybiegi zewnętrzne. Zdjęcia i
informacja o wyłapanym zwierzęciu jest umieszczana na naszej stronie internetowej,
stronie straży miejskiej a także w lokalnej prasie.
Ponadto Gmina Krosno Odrzańskie współpracuje z wolontariuszami Stowarzyszenia
„Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze, którzy pomagają znaleźć nowe domy dla
bezdomnych zwierząt.
Podjęta w/w działania spowodowały:
a) zmniejszenie kosztów wydatkowanych przez gminę na walkę z bezdomnością zwierząt,
b) mniejsza ilość psów trafiających do schroniska,
c) przetrzymanie psa przez 30 dni umożliwia gminie znalezienie właściciela psa lub
znalezienie nowego właściciela.
W 2012 r. Gmina Krosno Odrzańskie wydatkowała na realizację w/w programu ogółem
51.027,00 zł.
W załączeniu zbiorcze dane ilości wyłapanych psów w 2012 r.
Innych, szczegółowych informacji dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie mogę udzielić pod numerami telefonu:
683835017. tel. kom. 510 489 959, maił b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl
Z poważaniem
Bogdan Matuszewski

l V l

2013-09-21 02:2.

ROK 2012
Miejsce do którego trafiły psy

Liczba psów

Schronisko Koźmin k. Obrzycka

3

Schronisko Zielona Góra

12

adopcja

18

Zwrot właścicielowi

1

zgon

2

Brak danych- interwencja

2

Ogółem w roku 2012 wyłapano 38 psów

Roundcube Webmail :: dotyczy wniosku o udzielenie informacji publ...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=89&_mbox=.

dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Krzeszyce - Henryk Tokarczuk
<rolnictwo@krzeszyce.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
10.10.201308:07

Dzień dobry!
Gmina Krzeszyce w 2012 roku nie miała podpisanej stałej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dwa psy
zostały przygarnięte przez mieszkańców gminy, którym zabezpieczono suchą karmę. Koszt zabezpieczonej
karmy wyniósł 250 zł. Ponadto przeprowadzono szczepienie na kwotę 50 zł.
Z poważaniem: inspektor ds. rolnych Henryk Tokarczuk.

l z

2013-10-1023:02

ZĄO G M INY
Lipinki Łużyckie, 23.09.2013 r.

00,1431.18.201 f

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa pismo dnia 10.09.2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na podstawie art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. z 2011, Nr 204, póz. 1195 z późn. zm.) poniżej przekazuję
wymagane informacje:
Ad. 1.

W 2012 r. gmina posiadała umowę w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania zawartą z przytuliskiem dla zwierząt prowadzonym przez „JAWOR" Jacek
Jaworski, Sieciejów 25, 68 - 213 Lipinki Łużyckie.
Ad. 2.

W 2012 r. w przytulisku na koszt gminy utrzymywanych było 15 psów.
Ad. 3.

Gmina na realizację całego zadania przeznaczyła środki finansowe w kwocie 44 134 zł,
płatność oparta była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Sprawę prowadzi:
Bogusława Warchoł
Tel. (068) 362 62 36

Roundcube Webmail :: informacja - gmina Lubiszyn

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=37&_mbox=.

informacja - gmina Lubiszyn
<ogloszenia2@o2.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:45

Witam!
Odpowiadam na zadane pytania na temat sposonu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
Ad.1 Gmina Lubiszyn zawarła umowę z jedyną działającą
na naszym terenie firmą zajmującą się wyłapywaniem
zwierząt bezdomnych zapewniając im tymczasowy punkt
pobytu do czasu adopcji lub przekazania do schroniska.
Forma nosi nazwę RACKER - Brzozowiec ul. Polna 26A gm.Deszczno.
Ad.2 W 2012 roku wyłapano 13 bezdomnych psów.
Ad.3 Koszt wyłapania i utrzymania wyniósł 12.500zł.
Ad.4 Płatność następowała po realizacji zlecenia na podstawie
przedstawionych faktur.
Pozdrawiam
Urszula Urbanowska

l z l
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Lubrza dnia, 25 września 2013 r.

URZĄD GMINY

66-2J8
'"'•'••'

LUBRZA
ubusldc

Stowarzyszenie Obrona Zwierzał
i j
-/
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

Naw ?Jiak: OSR.6t40.07.2013
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na lerenie Gminy Lubrza w roku 2012

przesyłam następujące

informację:

1. Gmina Lubr/a w roku 2012 udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwieraąl dla przedsiębiorcy :
MIRT' Trzebniak Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 50
66-200 Świebodzin
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zleciła jednorazowo dla:
Stowarzyszenia ,, Inicjatywa dla zwierząt „ w Zielonej Górze , Organizacja Pożytku
Publicznego Plac Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra prowadzące Schronisko dla
bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej nr 4.
2. W roku 2012 r. wystąpiły na lerenie Gminy Lubrza 3 przypadki bezdomnych
zwierząt- psów.
Dwa psy zostały przekazane do schroniska.
Jeden pies przebywa na oczyszczalni ścieków w Lubrzy przygarnięty do pilnowania
terenu. Posiada całodobową opiekę jest regularnie karmiony, zapewniamy mu lakże
opiekę weterynaryjną.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 4 970,12 złotych;
Forma platrrości za opiek? dla schroniska była jednorazowa,

Burmistrz Lubska
68-300 Lubsko, pl. Wolności 1

http://www.lubsko.pl

tel.(+4868) 457-61-08

e-mail: sekretariat@lubsko.pl

fax(+4868) 457-61-00
GR.6140.6.2013

Lubsko, 12 września 2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

1.
Gmina posiadała zawartą umowę w 2012 r. z Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7, 68-200 Żary prowadzącym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach, ul. Żurawia
32, 68-200 Żary.
2.
Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmował się: Juniorvet Rafał Rafałski,
ul. Powstańców Warszawskich 18/2, 68-320 Jasień. Wyłapywanie bezdomnych psów,
wykonywanie badań i przekazywanie zwierząt do adopcji.
3.
W 2012 r. zostało odłowionych 20 psów.
4.
W 2012 r. koszt realizacji całego zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" wynosił 58.000 zł. Płatność za opiekę oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Marcin Gołębiewski
Inspektor
Wydziału Geodezji i Rolnictwa

GMINY

ul, 1 Lute«30 ?
00-220 LAGÓW
woj, lubuskw

Łagów, dnia 12.09.2013r.

lubuskie(ajobrona-zwierzat.pl

R1.1431.14.2013.OS
W

związku

r. otrzymanym

pismem

dot.

udzielenia

informacji

publicznej

we wskazanym zakresie kolejno informuję:
1. W 2012r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Przeprowadzono akcje wyłapania psa „na interwencje" z podmiotem: Mirt Zakład
Konserwacji Terenów Zielonych Świebodzin. Przy realizacji zadania mającego na cełu
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom współpracowano z podmiotem Hotel dla Psów
Rancho Brzozowiec oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt „Azyl na Koziej".
2. W 2012r. ponoszono

koszty wynikające z opieki nad bezdomnymi

zwierzętami:

dot. ok. 2 kotów i 6 psów.
3. Kosz realizacji przedmiotowego zadania w 2012r, wyniósł ok. 4 tyś. zł, forma płatności
tj. opłata oparta na bieżących potrzebach wynikających / ewidencji zwierząt przebywających
w danym czasie pod opieką.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna w zakresie opieki nad b...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2193&_mb.

Informacja publiczna w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami
<srodowisko@maszewo.net.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
09.10.201309:59

cal.pi

Urząd Gminy w Maszewie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuje:
1. Gmina Maszewo posiada umowę z gospodarstwem rolnym Wojciech Kołoszyc zam. Chlebów 4, 66 - 614
Maszewo na przetrzymywanie zwierząt bezdomnych. Transport do schronisk wykonuje Dozór Sanitarno Porządkowy "HART" Zbigniew Szyszkowski, ul. Kopernika 12/5, 58 - 160 Świebodzice.
2. Do schroniska Koźmin przekazano l szt. psa w 2012r.
3. Koszt jednorazowy umieszczenia w schronisku wraz z transportem wyniósł: 3070,00 zł
Leczenie weterynaryjne następnego psa z wypadku drogowego wyniosło: 287,04 zł
Z poważaniem:
Sekretarz Gminy
Jan Wiśniewski

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji publicznej na temat wył...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=69&_mbox=.

udzielenie informacji publicznej na temat
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Międzyrzecz
Marlena Szmyt <mszmyt@miedzyrzecz.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
<mszmyt@miedzyrzecz.pl>
01.10.201315:35

ncd l.pi

Dzień Dobry!
Marlena Szmyt
Urząd Miejski Międzyrzecz
Udzielam Państwu odpowiedzi na państwa Wniosek
Ad. l
Gmina Międzyrzecz w 2012r. miała podpisaną umowę z Firmą VET-AGRO-SERVIS z siedzibą w Trzciance ul.
Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Ad.2
W 2012 roku zostało wyłapanych 41 psów, z terenu Gminy Międzyrzecz i oddanych do schroniska jw.,
natomiast łączna ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt to: 56 sztuk, w tym 7 kotów.

Ad.3
Koszt realizacji całego zadania za psy wyłapane w 2012 r. wyniósł 23.403,23 zł.
Koszt realizacji całego zadania za zwierzęta wyłapane i utrzymywane w 2012 r. wyniósł 52.729,13

lzl

2013-09-25 17:53

Roundcube Webmail:: Wniosek o udzielenie informacji publicznej -...

Temat
Nadawca

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina
Niegosławice
Jarosław Wesołowski <wesolowski.j@niegoslawice.pl>

Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=53&_mbox=.

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 14:52

cai.pi

Witam serdecznie

W odpowiedzi na maiła informuję, że:
Ad. l w 2012r. Gmina Niegosławice zawarła doraźną umowę z Panem Mirosławem Majewskim zam. Ul. Małynicza 8, 67-320
Małomice.
Ad.2 W 2012r. Gmina wyłapała 3 psy.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł ok 900,00 zł.

Pozdrawiam
Jarosław Wesołowski
tel. (68) 378 10 75

l zł

2013-09-71 07-9.9

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor...

Temat
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=73&_mbox=.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Kancelaria Miasta <km@nowasol.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 14:55

cal.pi

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Nowa Sól - Miasto informuje, że:
1.

Gmina Nowa Sól - Miasto w 2012 r. miała zawartą umowę ze stowarzyszeniem Inicjatywa
Dla Zwierząt na przyjmowanie i przetrzymywanie psów w Miejskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, adres: ul. Szwajcarska 4, 65-169 Zielona Góra, nr
telefonu: (68) 323 07 66, e-mail: schroniskozg(g).gmail.coni. Odławianie bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto prowadzi schronisko, z którym gmina
podpisała umowę. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub życia zwierząt odławianie
może podejmować Straż Miejska lub Policja.

2.

Z terenu gminy Nowa Sól w 2012 roku odłowiono
- psy w ilości 64 sztuki,
- koty w ilości 33 sztuki.

3.

Koszt pobytu psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze ( opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku ) w 2012 r. wyniósł 33.935,01 zł.

Pozdrawiam
Krzysztof Marciniec
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 12
67-100 NOWA SÓL

2013-10-0100:32

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...
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Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=97&_mbox=.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
<rolnictwo@gminanowasol.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
21.10.201307:58
Nowa Sól dnia 18 października 2013 r.

Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki 3 a
67 - 100 Nowa Sól
Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Agnieszka LECHOWICZ

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłamy odpowiedzi na
pytania:

1. Gmina miała w 2012 roku 5 zawartych umów zlecenie z Panem Majewskim Mirosławem, 67-320 Małomice,
ul. Małynicza 8.

2. Zbiorcze dane wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy psów w 2012 roku - 17 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania za utrzymanie i wyłapywanie zwierząt za rok 2012 to kwota 22548,62
brutto.

z poważaniem:
Paweł Bereżański - Urząd Gminy Nowa Sól

1 zł

2013-10-21 19:46

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https:/7poczta.cal.pl/?__task=mail&_action=print&_uid=i5&_mbox=.

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Krzysztof Podhajecki <sekretarz@nowemiasteczko,pl>
'lubuskie soz' <lubuskie@obrona-zwierzatpl>
12.09.201309:57

Ad, l
Tak, „Hotel dla Psów i Kotów" w Przemkowie

Ad.2
Oszt.
Ad.3
lOOOzł (forma płatności - inna)

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Krzysztof Podhajecki

From: lubuskie soz [mailto:lubuskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, September 10, 2013 8:39 PM
To: ugminy@zwierzyn.pl; gmina@lubrza.pl; sekretariat@krzeszyce.pl; kolsko@tercom.pl;
sekretariat@bytnica.pl; sekretariat@lagow.pl; ugzabor@gminazabor.pl; gmina@trzebiel.pl;
urzad@trzebiechow.pl; umig@szlichtyngowa.pl; ug@szczaniec.pl; urzadgminy@przewoz.com.pl;
sekretarz@nowemiasteczko.pl; gmina@niegoslawice.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 10.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

2011-09-17.

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?jask=mail&_action=print&_uid=7&_mbox=I.

udzielenie informacji publicznej
środowisko <ochrona_srodowiska@osno.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 10:32
Ośno Lubuskie, dnia 11 września 2013 r.

OS.1431.15.2013

Stowarzyszenie
Ochrona Zwierząt
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10. 09. 2013 r. Gmina Ośno Lubuskie udziela następujących
informacji na temat bezdomnych zwierząt:
1. W 2012 r. Gmina Ośno Lubuskie zawarła umowę ze schroniskiem dla zwierząt: Hotel dla Zwierząt Ośrodek Szkolenia Psów Paweł Brzozowski, z siedzibą w miejscowości Glinno 115 D, 64-300 Nowy Tomyśl
oraz z Prywatną Przychodnią Dla Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16/2, 66-436 Słońsk w
zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. W 2012 r. gmina przekazała 6 psów, kotów nie przekazywano do schronisk.
3. W 2012 r. na realizację zadania gmina poniosła koszty w wysokości 7 867,23 zł, wydawane zgodnie z
bieżącą ewidencją zwierząt.
podinspektor ds. ochrony środowiska
Łukasz Gołaszewski

20H-SW-11 18:4-

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej]
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=56&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej]
Gm. Otyń Łukasz Jasiulaniec <srodowisko@otyn.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl»
<srodowisko@otyn.pl>
20.09.2013 09:09

Cdl.pl
no

• untitled-2 (8 KB)
Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 , Gmina Otyń informuje:
Ad. l Odławianie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami było
realizowane w ramach stałej umowy na przyjmowanie psów do schroniska
prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierzśt z siedzibś w
Zielonej Górze. W nagłych przypadkach wyłapywanie zwierzśt zlecano firmie
HORTICULTURA z siedzibś w Nowej Soli.
A d . 2 - 1 6 psów
Ad. 3 Opłata za pobyt zwierzśt w schronisku była oparta na bieżścej ewidencji
zwierzśt. Łśczne wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 37.722 zł
Pozdrawiam
/-/
Łukasz Jasiulaniec
Stanowisko ds. ochrony rodowiska
Urzśd Gminy w Otyniu
ul. Rynek l, 67-106 Otyń
tel 68-35-59-416
fax 68-35-59-401
srodowisko@otyn.pl
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn
Pomyl o rodowisku zanim wydrukujesz ten e-mail
Original Message
From: lubuskie soz
To: niegoslawice@tercom.pl ; nowasolBnowasol.pl ; biuro@gminanowasol.pl ;
nowemiasteczko@sekretarz.zg.pl ; nów.bóbrz.um@post.pl ; urzad@osno.pl ;
gmina@otyn.pl ; urzad@przewoz.com.pl ; ug@przytoczna.pl ; ug@pszczew.pl ;
umg@rzepin.pl ; urzad@santok.pl ; ug siedlisko@wp.pl ; urzad@skape.pl ;
umig@skwierzyna.pl ; slawaBslawa.pl ; sekretariat@slonsk.pl ;
slubice@slubice.pl ; urzadSstarekurowo.pl ; urzad@strzelce.pl ; um@sulechow.pl
; umig@sulecin.pl ; ugszczaniec@poczta.onet.pl ; umig@szlichtyngowa.org ;
ratusz@Szprotawa.pl ; urzadgm@swidnica.zgora.pl ; poczta@um.swiebodzin.pl ;
urzad@torzym.pl ; urzad@trzciel.pl ; trzebiechow@zgwrp.org.pl ;
trzebiel@bazagmin.pl ; gmina6tuplice.pl ; zarzad@witnica.pl ;
wschowa@wschowa.pl ; sekretariat@wymiarki.pl ; ugzabor@bazagmin.pl ;
urzad@zbaszynek.pl ; urzadmiasta@um.zielona-gora.pl ; sekretariat@gminazg.pl ;
urzad@zwierzyn.pl ; info@um.zagan.pl ; urzad@gminażagań.pl ; miasto@zary.pl ;
gminazary@gminazary.pl
Sent: Tuesday, September 10, 2013 7:36 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
JA&#153;drzejAłw, 10.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji

l z2

publicznej

9nn.nq.7i n?-9n

Roundcube Webmail :: Gmina Przewóz

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Gmina Przewóz
<referatgospodarki@przewoz.com.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201308:41

https:/ / poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=6&_mbox=I.

Cdl.pl

Witam,
Poniżej odpowiedzi na Państwa zapytanie:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
ad. l Gmina nie posiadała umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
ad. 2 Nie mieliśmy w roku 2012 takich przypadków.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
ad. 3 Nie mieliśmy w roku 2012 takich wydatków
Pozdrawiam
Mariusz Szlachetka
Urząd Gminy w Przewozie

2013-09-11 18:4

Urząd Gminy w Przytocznej
66 - 340 Przytoczna ul. Rokitniańska 4
tel / fax /95/ 749 - 43 - 11
/95/ 748-91-13
e-mail: ug@przytoczna.pl
Przytoczna, dnia 12.09.2013 r.
Znak:RGG.6140.1.IX.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie
Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej, informuję:
1. Gmina w 2012 r. miała podpisaną umowę z miejscem czasowego pobytu dla zwierząt
do czasu znalezienia domu adopcyjnego lub przekazania do schroniska. Odławianiem
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przytoczna zajmuje się Przedsiębiorstwo
„RACKER" z siedzibą w Brzozowcu, 66 - 446 Deszczno.
2. W 2012 r. z terenu gminy Przytoczna wyłapano 4 psy.
3. Na zadania związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt gmina
Przytoczna wydatkowała kwotę 4034 zł. Forma płatności jednorazowa za
umieszczenie w miejscu czasowego pobytu dla zwierząt.

Z poważaniem
/-/ Krzysztof Cebula

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: UG SANTOK - odp. na wniosek o udzielenie ...
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Nadawca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&_uid=55&_mbox=.

UG SANTOK - odp. na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
<grunty@santok.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
20.09.2013 08:37

Urząd Gminy w Santoku przesyła odpowiedź w związku z wystosowanym
wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
1. CZY I Z KIM GMINA MIAŁA W 2012 ROKU STAŁE UMOWY ALBO UDZIELA DORAŹNYCH
ZLECEŃ NA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I / LUB ZAPEWNIANIE IM OPIEKI?
- Schronisko w Jędrzejewie YET-AGRO SERWIS w Trzciance ul. M. Konopnickiej
62,64 &#8211; 980 Trzcianka lek. wet. Zenon Jeżdżewski &I8211; umowa
- WETIMAL &I8211; BIS Gabinet Weterynaryjny Wawrów 47A, 66 &#8211; 400
Gorzów Wlkp. &#8211; pomoc doraźna
2. JAKIE SĄ ZBIORCZE DANE O ILOŚCI ZWIERZĄT (PSACH / KOTACH) WYŁAPANYCH I
/ LUB UTRZYMYWANYCH NA KOSZT GMINY W 2012 ROKU?
a) ilość zwierząt przebywających w schronisku:
- 24 psów
- 2 koty
b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska:
- psy &#8211; 14 sztuk
- koty &#8211; 2 sztuki
c) ilość zwierząt wydanych do adopcji:
- psy &I8211; 14 sztuki
- koty &I8211; 2 sztuki
d) stan BO na 2013r. &#8211; 14 sztuk psów w schronisku
e) pomoc doraźna weterynaryjna dla 8 zwierząt
3. JAKI BYŁ W 2012 ROKU KOSZT REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA I JAKA BYŁA FORMA
PŁATNOŚCI ZA OPIEKĘ (JEDNORAZOWA - ZA UMIESZCZENIE W SCHRONISKU,
RYCZAŁTOWA &I8211; OPARTA NA BIEŻĄCEJ EWIDENCJI ZWIERZĄT PRZEBYWAJĄCYCH
POD OPIEKĄ, INNĄ)?
Koszt realizacji programu ochrony zwierząt w roku 2012:
- k o s z t s c h r o n i s k a : 5 6 . 3 5 7 , 4 0 zł
- koszt pozostałych zabiegów: 1 . 8 3 0 , 6 0 zł
P ł a t n o ś ć p r z e l e w e m na podstawie f a k t u r m i e s i ę c z n y c h w y s t a w i o n y c h na
podstawie e w i d e n c j i b i e ż ą c e j z w i e r z ą t p r z e t r z y m y w a n y c h w s c h r o n i s k u
Piotr W i ś n i e w s k i
Urząd Gminy Santok
ul. G o r z o w s k a 59
66 - 431 Santok

l z l

2013-09-21 02:21

Roimdcube We b ma i l :: udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca

udzielenie informacji publicznej
<janina.budzan@siedlisko.pl>

Odbiorca

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

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

12.09.201308:57

Cdl.pl
Siedlisko, dnia 12 września 2013 r.

OS.614.5.2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt

Sprawa: udzielenie informacji publicznej

Ad. l Gmina Siedlisko w 2012 r. miała zawartą umowę ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt" w
Zielonej Górze, prowadzące Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na odławianie, przyjmowanie,
przechowywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Siedlisko.

Ad. 2 Gmina Siedlisko w 2012 r. nie umieszczała bezdomnych zwierząt w schronisku i nie ponosiła
związanych z tym kosztów.

l zł

2013-09-1215:48

URZĄD GMINY SKĄPE
66-213 SKĄPE 65

te/. 68 34 19 212, 34 19 213, 34 19 227

fax 68 34 19 180

e-mail: urzad(&skape.pl
serwis internetowy: www.skaoe.pl
Skąpe, dnia 13 września 2013r.
GR.1431.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 11 września 2013 r., zgodnie
z art. 4 ust. 1, art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z p.zm.) informuję, co następuje:

Ad. 1
Gmina Skąpe nie ma podpasanej stałej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
umowy zawiera się w miarę potrzeb.
Ad. 2
Na terenie Gminy Skąpe w 2012 r. odłowiono 6 psów z czego 5 oddanych zostało do
adopcji.
Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w Gminie Skąpe w 2012 r. wyniósł 3 356,98 zł.

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
ROŚ <ros@slawa.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 10:25

-Onc
cal

Urząd Miejski w odpowiedzi na e-maila z dnia 10.09.2013 r. odnośnie "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" informuje:
ad. 1

- Gmina Sława posiadała w 2012 r. zawartą umowę z Gminą Miejską Głogów na przyjęcie i opiekę nad bezdomnymi psami
wyłapanymi z terenu g. Sława.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie
ul.Żukowicka 1A
67-200 Głogów - Wróblin Głogowski
tel. 667-966-567

- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina Sława realizuje we własnym zakresie.
Przedmiotowym zadaniem zajmują się pracownicy gospodarczy Urzędu.
ad. 2
- w 2012 r. odłowiono 31 szt. bezdomnych psów

lad. 3
- Zgodnie z przedmiotową umową(patrz ad. 1) ponoszony jest corocznie koszt za gotowość przyjęcia zwierzęcia w kwocie

1230 zł brutto plus koszty opieki i utrzymania zwierząt bezpańskich. KOSZt Opieki i Utrzymywania

bezdomnych zwierząt w roku 2012 wyniósł 3512,88 zł.
Z poważaniem
Łukasz Dudziak
młodszy referent
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Stawie
Nr tel. 68 355 8349

— Treść oryginalnej wiadomości -Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Tue, 10 Sęp 2013 19:36:02 +0200
Nadawca:lubuskie soz <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:<niegoslawice@tercom.pl>, <nowasol@nowasol.pl>, <biuro@gminanowasol.pl>,
<nowemiasteczko@sekretarz.zg.pl>, <nów, bobrz. um@post.pl>, <urzad@osno.pl>,
<gmina@otyn.pl>, <urzad@przewoz.com.pl>, <ug@przytoczna.pl>, <ug@pszczew.pl>,
<umg@rzepin.pl>, <urzad@santok.pl>, <uq siedlisko@wp.pl>, <urzad@skape.pl>,
<umig@skwierzyna.pl>, <slawa@slawa.pl>, <sekretariat@slonsk.pl>, <slubice@slubice.pl>,
<urzad@starekurowo,pl>, <urzad@strzelce.pl>, <um@sulechow.pl>, <umig@sulecin.pl>,
<ugszczaniec@poczta.onet.pl>, <umig@szlichtvngowa.org>, <ratusz@szprotawa.pl>,
<urzadgm@swidnica.zgora.pl>, <poczta@um.świebodzin.pl>, <urzad@torzym.pl>,
<urzad@trzciel.pl>, <trzebiechow@zgwrp.org.pl>, <trzebiel@bazagmin.pl>,
<gmina@tuplice.pl>, <zarzad@witnica.pl>, <wschowa@wschowa.pl>,
<sekretariat@wymiarki.pl>, <ugzabor@bazagmin.pl>, <urzad@zbaszynek.pl>,
<urzadmiasta@um.zielona-gora.pl>, <sekretariat@qminazg.pl>, <urzad@zwierzyn.pl>,
<info@um.żagań. pl>, <urzad@gminazagan.pl>, <miasto@zary.pl>,
<gminazary@gminazary. pl>

Jędrzejów, 10.09.2013 r.

1 7?

2013-09-23 14:54

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=82&_mbox-.

Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Beata Sroka - Zastępca Wójta Słońsk <zcawojta@slonsk.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
09.10.2013 12:16

RG.1431.23.2013
W odpowiedzi na wniosek dnia 10.09.2013r. udzielam następującej informacji publicznej:
Ad. l W roku 2012 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Słońsk zajmowała się Prywatna
Przychodnia Dla Zwierząt "ANIMALS" lek. wet. Rafał Gruntkowski, ul. Ogrodowa 16/2, 66-436 Słońsk. Opieka
zapewniana była przez schronisko dla zwierząt w Ługach Gorzyckich, gmina Górzyca, prowadzone przez
Fundację Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie", Charzyno 15, 78-122 Charzyno.
Ad.2 W roku 2012 na terenie Gminy Słońsk odłowiono 10 psów.
Ad.3 Opłata była ponoszona każdorazowo za wykonaną usługę. Ogólne koszty zadania - 4.500zł.
Z poważaniem
Beata Sroka
Zastępca Wójta Gminy Słońsk

From: Krystyna Tomaszewska

Sent: Wednesday, October 09, 2013 10:05 AM
To: zcawojta@slonsk.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

From: lubuskie soz [mailto:lubuskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, October 09, 2013 3:12 AM
To: sekretariat@bobrowice.pl; urzad@bogdaniec.pl; sekretariat@cybinka.pl;
sekretariat@czerwiensk.pl; gmina@dabie.pl; ug@gorzyca.pl; um@gubin.pl;
urzad@gminagubin.pl; urzad@kargowa.pl; sekretariat@klodawa.pl; kolsko@tercom.pl;
urzad@kostrzyn.um.gov.pl; sekretariat@krzeszyce.pl; urzad@lubniewice.pl;
sekretariat@umleknica.pl; urzad@malomice.pl; sekretariat@maszewo.net.pl;
biuro@gminanowasol.pl; now.bobrz.um@post.pl; ug@pszczew.pl; sekretariat@rzepin.pl;
urzad@skape.pl; umig@skwierzyna.pl; sekretariat@slonsk.pl; urzad@starekurowo.pl;
ug@szczaniec.pl; poczta@um.swiebodzin.pl; urzad@trzciel.pl; gmina@tuplice.pl;
gminazary@gminazary.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jędrzejów, 09.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w
poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 10.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do
informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

2013-10-0915:1

Słubice, dnia 13 września 2013r.
Gn.Rol.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt

Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Urząd Gminy Słubice odpowiadając na wniosek z dnia 3 września 2013 roku o
udzieleniu informacji publicznej w sprawie wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami oraz ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie
informuje:
Gmina Słubice w 2012 roku miała zawarta umowę na wyżej wymienione zadanie ze
schroniskiem w Płocku działającym pod nazwą SITA Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 31. W ubiegłym roku nie odnotowano zjawiska
bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice.
W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów na realizacje przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA
Barbara Kamińska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Stare Kurowo dnia: 09.10.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
Nasz znak: RO.1431.33.2013 .KSro
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 października 2013 roku o udzielenie
informacji publicznej Gmina Stare Kurowo podaje jak niżej:
l.Od 2 stycznia 2012 roku na okres do 31 grudnia 2012 roku Gmina Stare
Kurowo posiadała zawartą umowę z Firmą Pani Jolanty Krysiak „Mój Pies ,
Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów prowadzącą Przytulisko w
sprawie interwencyjnego wyłapywania bezpańskich psów.
W dniu 10 sierpnia 2012 roku umowa została aneksowana z uwagi na fakt, iż
przytulisko zmieniło swoją nazwę na schronisko dla bezpańskich psów .
Wyłapane

psy poddawane

były

badaniom

lekarza

weterynarii

i po

kwarantannie przeznaczone do adopcji.
2.W 2012 roku zostało wyłapanych i przekazanych do przytuliska 10 psów ,
schroniska 4 psy.
3.Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 20.240 zł w tym
ryczałtowa 1.300,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 15.600 zł i 4 x 800,00 zł za
umieszczenie jednego psa w schronisku = 3.200 zł, pozostała kwota koszt usług
weterynaryjnych.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy
(-)Marian Konkowski

Roundcube Webmail :: Odpowiedz na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https:;'/poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid=2063&_mb.

Odpowiedz na wniosek
gospodarka komunalna <gospodarkakomunalna@strzelce.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 15:11

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich w odpowiedzi na Państwa wniosek
przesyła wymagane informacje.
Ad. 1. W 2012 roku gmina miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z firmą MÓJ PIES Szkolenie Psów , Interwencyjne
Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak . a także Urząd zawarł stałą umowę ze
schroniskiem VET-AGRO SERWIS, opiekę zdrowotną nad psami zapewniał
Eugeniusz Węgrzyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GABINET
WETERYNARYJNY (umowa stała).
Ad.2. W 2012 roku na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 47 psów.
Ad.3. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 177172,98 zł. Schroniskopłatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku,
Wyłapywanie psów- płatność ryczałtowa.

2013-09-1! 15:56

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=49&_mbox=.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 10.09.2013
Tadeusz Czwałga <gk@sulechow.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 14:45

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.09.2013 podaję następujące informacje :
ad 1
Gmina Sulechów zawarła umowę na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt
domowych w 2012 r. ze Stowarzyszeniem "Inicjatywa Dla Zwierząt" Organizacja Pożytku Publicznego Plac
Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra, prowadzącym Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
przy ul. Szwajcarskiej 4
ad 2
W 2012 r. wyłapano i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt 52 psy.
ad 3
Kwota wydana na usługi objęte umową ze stowarzyszeniem prowadzącym schronisko wynosiła w 2012 r. na
podstawie faktur 93.929 zł.
Wynikała z ilości psów wyłapanych i przyjętych do schroniska nad którymi schronisko następnie sprawowało
opiekę
Z poważaniem
Tadeusz Czwałga
inspektor Urzędu Miejskiego Sulechów
tel. 68385 11 08
e-mail: T. Czwalga@sulechow. pl
Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
kopii otrzymanych informacji.
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Roundcube Webmail:: FW: wniosek o udzielenie informacji publiczn...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=85&_mbox=.

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Nadawca Sekretariat | UG Szczaniec <ug@szczaniec.pl>
Odbiorca <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

09.10.2013 14:39

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
„RANCHO" Piotr Kaczmarek Brzozowiec, 66-446 Deszczno
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
12 psów
5 szczeniaków
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)? Forma płatności jednorazowa koszt zadania 12629,84 zł
Gmina Szczaniec
Gabriela Bułajewska - Inspektor 68 3410703

From: lubuskie soz [mailto: lubuskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, October 09, 2013 3:12 AM
To: sekretariat®bobrowice.pl; urzad@bogdaniec.pl; sekretariat@cybinka.pl;
sekretariat®czerwiensk.pl; gmina@dabie.pl; ug@qorzyca.pl; um@gubin.pl;
urzad@qminagubin.pl; urzad@kargowa.pl; sekretariat@klodawa.pl; kolsko@tercom.pl;
urzad@kostrzyn.um.gov.pl; sekretariat@krzeszyce.pl; urzad@lubniewice.pl;
sekretariat@umleknica.pl; urzad@malomice.pl; sekretariat@maszewo.net.pl;
biuro@gminanowasol.pl; now.bobrz.um@post.pl; ug@pszczew.pl; sekretariat@rzepin.pl;
urzad@skape.pl; umig@skwierzyna.pl: sekretariat@slonsk.pl; urzad@starekurowo.pl;
ug@szczaniec.pl; poczta@um.swiebodzin.pl; urzad@trzciel.pl; grnina@tuplice.pl;
gminazary@gminazary.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jędrzejów, 09.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w
poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 10.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do
informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.
Z poważaniem

z

Roundcube Webmail :: Udzielenie informacji publicznej

Temat

Udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Andrzej Maćkowiak UMiG Szlichtyngowa
<andrzej.mackowiak@szlichtyngowa.pl>

Odbiorca

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=64&_mbox=.

24.09.201307:41

Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje;
Ad. 1.Gmina Szlichtyngowa korzysta z usług zakładu budżetowego gminy tj. ZGKiM.
Ad. 2. W roku 2012r. na terenie gminy wyłapano 4 szt. bezdomnych psów, koszt utrzymania w przytulisku
wyniósł 1300 zł, psy zostały przekazane do adopcji innym właścicielom.
Ad. 3. Koszt wyłapania i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej wyniósł 1300 zł, za usługę gmina płaciła ZGKiM
przelewem na konto za każdą usługę tj. wyłapanie, utrzymanie do czasu adopcji i obsługę weterynaryjną.
Z poważaniem
Andrzej Maćkowiak

l zł

2013-09-25 17:08

Roundcube Webmail:: odp. Szprotawa - wniosek o udzielenie inform...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=67&_mbox-.

odp. Szprotawa - wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Jan Ryszawy <ryszawyj@szprotawa-um.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.201314:17

Witam serdecznie.
Poniżej odpowiadam na Państwa pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej.
1.

Gmina Szprotawa wyłapywała bezdomne zwierzęta na podstawie udzielania
zleceń dla „Przytuliska dla Zwierząt" w Małomicach oraz doraźnie współpracowała
z Hotelem dla Psów „U Basi" w Przemkowie.
2.
W 2012 r. na terenie Gminy Szprotawa wyłapano i oddano do przytuliska 61
psów z przewagą psów średniej wielkości. W stosunku do bezpańskich kotów to
do schroniska nie oddano żadnego kota. Natomiast urząd organizuje w okresie
jesienno - zimowym akcję dokarmiania kotów. Przy akcji tej Gminie pomagają
wolontariusze. Koty dokarmiane są przede wszystkim na terenie osiedli i ogrodów
działkowych. Dodatkowo organizowana jest sterylizacja bezpańskich kotów,
średnio rocznie zabiegowi weterynaryjnemu poddaje się ponad 30 kotów i kotek.
W celu ograniczenia populacji bezdomnych kotów Urząd dostarcza wolontariuszom
i miłośnikom zwierząt tabletki antykoncepcyjne.
3.
W roku 2012 koszty realizacji całego zadania łącznie wyniósł 58 500 zł z czego
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeznaczono 42 850 zł, na opiekę
weterynaryjną 13 150 zł a na zakup karmy 2500 zł.
Z poważaniem.
Jan Ryszawy
Podins ds. Lasów I Parków I Lasów Komunalnych, Melioracji Wodnych oraz Edukacji
Ekologicznej.
Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Tel. 68 376 07 93

l zł

20n-09-2i)
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=

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action =print&_uid=4&_mbox=0..

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do IP
sekretarz <sekretarz@swidnica.zgora.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 13:01

Andrzej Brachmański
p.o. Sekretarz Gminy
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

W odpowiedzi na zapytanie w trybie dostępu do IP informuję:
Ad.l w 2012 roku gmina Świdnica nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych psów i kotów. W razie
potrzeby zajmuje się tym Straż Gminna. W zwierzęta oddawane są do Schroniska dla Zwierząt w Zielonej
Górze, z którą posiadaliśmy i posiadamy umowę w tej sprawie.
Ad.2. w 2012 gmina utrzymywała w schronisku łącznie 26 psów
Ad SKosztowało nas to , ogromną jak na nasze możliwości kwotę 17,5 tyś zł. By pokryć wydatki z tym
związane musieliśmy zrezygnować z budowy chodnika na jednej z ulic, a w tym roku będziemy zmuszeni
obniżyć wydatki na pomoc socjalną dla dzieci z rodzin ubogich. Płaciliśmy w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt przebywających w schronisku. W roku 2013 schronisko w Zielonej Górze jako faktyczny monopolista
na lokalnym rynku wymusiło wprowadzenie swoistej „opłaty za gotowość" wysokości 4,5 tyś. zł ( co stanowi
1/5 kosztów poniesionych przez nas w roku 2012) i co uważamy za praktykę mocno wątpliwą moralnie.
Wprowadzenie tak wysokiej opłaty powoduje, że zmniejszyły się środki na bezpośrednie utrzymanie
zwierząt ergo nie jesteśmy zainteresowani intensywnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
Andrzej Brachmański
p.o. Sekretarz Gminy
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Izl
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URZĄD MIĘ.,,

']

66-200 Świebodzin lei. (068) H /., /,0
ul. Rynkowa 2 tcl. (06S) 475 G9I1

Świebodzin 24-09-2013r.

Stowarzyszenie
Obrony Zwierząt
Jędrzej ów woj.świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl

Znak : GKiM. 7081-03/13 AK
Dotyczy : przekazania informacji.

W odpowiedzi na Państwa prośbę dotyczącą udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków realizacji zadania własnego gminy jakim jest „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje :
Gmina Świebodzin w 2012r, miała podpisaną stałą umowę z Firmą „MIRT" Roman
Trzebniak ul. Gen Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin, na wyłapywanie bezpańskich psów z
terenu Gminy Świebodzin. Również w 2012r. zawarta została umowa ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4, na przetrzymywanie, opiekę i
utrzymywanie psów złapanych na terenie Gminy Świebodzin.
W 20ł2r. na terenie Gminy Świebodzin zostało wyłapanych 40 szt. bezpańskich psów
i umieszczonych w Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt w Zielonej Górze.
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 zwierząt wyniosła 79 569,40 zi.brutto.

istrza
Pacuk

NIK
jprkl
anlowej

Do_w iadomości:
la/a

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 2013-09-16
BGN.III.6140.22.2013

Pani Prezes
Agnieszka Lechowicz
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. Jędrzychów
www.obrona-zwierzat.pl

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 16 września 2013r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, że :
1. Zlecenia na wyłapywanie interwencyjne bezdomnych psów i umieszczenie ich
w schronisku lub oddanie do adopcji udzielane były Przedsiębiorstwu „RACKER"
w Brzozowcu, ul. Polna 26A, 66-446 Deszczno.
2. W2012r.:
- wyłapano interwencyjne 20 sztuk bezdomnych psów , z tego: 16 sztuk oddano do adopcji,
a 4 sztuki chore poddano eutanazji;
- uśpiono dwa ślepe mioty szczeniąt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 18.300zł.

Otrzymują:
l/adresat
2/a/a

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj.świętokszyskie

GKM.6140.2.20l.TS

data : 09 października 2013 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki Gminy
Trzciel nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że :
1. w chwili obecnej Gmina Trzciel

ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych
ul.Sikorskiego 50

„MIRT"

66-200 Świebodzin. Gmina przygotowała 3 kojce do

przetrzymywania wyłapanych psów zapewniając im utrzymanie i opiekę
weterynaryjną

przez

lek. wet.

Leszka

Bobka

zam.

w

Trzcielu

przy

ul.Grunwaldzkiej 20.
2. w 2012 roku przetrzymywanych było z ubiegłego roku 3 szt. i wyłapano przez
firmę Mirt, dowieziono lub podrzucono 8 psów. Właścicieli znalazło 6 psów, 2
szt. uśpiono z uwagi na nie uleczalne choroby przez lek wet.

Na rok 2013

pozostało

3 szt.
3. koszt opieki za 2012 rok (wyłapywanie 1015,- zł., karma 3567,-zł., opieka
weterynaryjna 1207 ,-zł. i obsługa kojców 3720 ,-zł.) w sumie 9509,- zł.

przygotowujący informację:
Tomasz Suterski tel. kont. 604 136818

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=50&_mbox-

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Trzebiechow <urzad@trzebiechow.pl>
lubuskie soz <lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201309:16

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Gmina Trzebiechow nie podpisała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt realizujemy własnymi środkami.
Posiadamy kojce umiejscowione przy gminnej kotłowni oraz oczyszczalni ścieków, w
których lokowane są psy. Ponadto dla zwierząt szukani są nowi właściciele z terenu
^
naszej gminy. W 2012 wyłapano dwa psy. Środki
przeznaczone na przedmiotowe
zadanie to 3000 zł.
Pozdrawiam
Zenon Rychły
Urząd Gminy Trzebiechow
Ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechow
tel. 68 351 41 31
tel./fax 68 351 41 22
From: lubuskie soz
Sent: Tuesday, September 10, 2013 8:38 PM
To: ugminy@zwierzyn.pl ; gmina@lubrza.pl ; sekretariat@krzeszyce.pl ; kolsko@tercom.pl ;
sekretariat@bvtnica.pl ; sekretariat@laqow.pl ; ugzabor@qminazabor.pl ; qmina@trzebiel.pl ;
urzad@trzebiechow.pl ; umig@szlichtyngowa.pl ; ug@szczaniec.pl ; urzadgminy@przewoz.com.pl ;
sekretarz@nowemiasteczko.pl ; gmina@niegoslawice.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 10.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacii publicznej

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

Iz2
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Roundcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=76&_mbox=.

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

damian stoliński <stolinski@trzebiel.pl>

Odbiorca
Data

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
04.10.201309:26

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej poniżej udzielam informacji na poniższe pytania:
-czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

W roku 2012 Gmina nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w

2012 r. ?

W roku 2012 wyłapano O bezdomnych zwierząt.
- jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W roku 2012 r. koszt realizacji ww. zadań wyniósł O zł.
Z poważaniem
Damian Stoliński

Izl

2013-10-0801:50

Witnica, dnia 2013-09-19

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

WGGGR.LGŻ.6140.17.2013
Urząd Miasta i Gminy w Witnicy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 10.09.2013 r., poniżej podaje informacje na temat sposobów i skutków wykonywania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt w 2012 roku:
1). W 2012 r. Gmina Witnica posiadała spisaną umowę na świadczenie usług w zakresie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z firmą ,,Vet-Agro Serwis" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka.
2). W 2012 r. Gmina Witnica nie prowadziła akcji odławiania bezpańskich zwierząt, pojedyncze
przypadki w ilości 6 sztuk przeprowadziła firma jak wyżej.
3). Koszt realizacji całego zadania przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w 2012 r. wynosił
15 000,00 zł..

Z poważaniem
W. Sporek

;

fi*4 ttP •JĄ
^llji

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. ++48 65/ 540 86 00, fax. ++48 65/ 540 13 40
vvvvvv.wschowa.pl, vvschowa@wschowa.pl

W ł i, h 3 */ d

Wschowa, dn. 13.09.2013r.

WOS.1431.42/2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

ad.l Gmina Wschowa w dniu 02.01.2012r. zawarła umowę ze Spółką Komunalną Wschowa, Sp. z
o.o., ul.Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, dot. opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Umowa
została zawarta na czas od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Odławianie bezdomnych zwierząt
następowało na podstawie zawartej umowy, a złapane zwierzęta przekazywano do punktu
przetrzymywania tzw. „przytuliska" dla bezdomnych zwierząt, które usytuowane jest przy
ul.Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie.
ad.2 W roku 2012 wyłapano i utrzymywano ólszt. psów.
ad.3 Gmina Wschowa na realizację tego celu w roku 2012 przeznaczyła łącznie ca 65.000zł.
(ryczałt).

p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Infrastruktury

Roundcube Webmail :: (bez tematu)

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

(bez tematu)
Danuta Pozniak <d.pozniak@wymiarki.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.201309:16

https://poczta.cal .pl/?jask=mail&_action=print&_uid= l &_mbox=O.

Cdl.pl

W odpowiedzi na na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 10.09.2013r. informujemy:
1. Gmina w 2012r. miała zawarta umowę z Łużycką Spółdzielnią Socjalną " Pensjonat dla
Zwierząt" w Piotrowie na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi psami.
2. Dane o ilości wyłapywanych zwierząt i sprawowania nad nimi opieki pozyskiwane są na
podstawie dokonywanych zgłoszeń o wyłapanie psów.
3.Koszt real;izacji całego zadania w 2012r. w gminie Wymiarki wyniósł 5.070,98zł
Gmina Wymiarki
Kierownik Referatu Rolnictwa,Leśnictwa,
Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Gruntami
Danuta Pozniak

2013-10-21 20:24

Roundcube Webmail:: Udzielenie informacji publicznej - Urząd Gmi...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=54&_mbox=...

Udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy Zabór

Nadawca

Zenon Stróżyk ŻUK Zabór <z.strozyk@gminazabor.pl>

Odbiorca

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

19.09.2013 12:32

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, co następuje:
add.l. Gmina Zabór realizowała w 2012r. zadania wyłapywania zwierząt oraz opieki nad
nimi we własnym zakresie.
add.2. Dane na temat wyłapanych psów i kotów oraz kosztów ich utrzymania przedstawiają
się następująco:
W 2012r. w Gminie Zabór zostało złapanych 9 sztuk psów.
add.3. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł w 2012r.
7.302,91 zł
W podanej kwocie zostały zawarte koszty adopcji bezdomnych zwierząt, wykonanie kojców,
koszty leczenia oraz koszty wyżywienia.

Z poważaniem
Zenon Stróżyk
Zakład Usług Komunalnych
Gmina Zabór

tel. (068) 321 83 07
fax. (068) 321 83 01

l zł

2013-09-21 02:2:

Roundcube Webmail:: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=65&_mbox=

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Sekretarz <sekretarz@zbaszynek.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

24.09.201308:49

W odpowiedzi na wniosek informuję:
Adl. Tak, Hotel dla zwierząt, Glinno, 64-300 Nowy Tomyśl,
Ad2. 7 sztuk,
Ad3. 15 000 zł, opłata na podstawie bieżących potrzeb.
Informacji udzielił:
Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy Zbąszynek

From: lubuskie soz [mailto:lubuskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, September 10, 2013 7:36 PM
To: niegoslawice@tercom.pl: nowasol@nowasol.pl; biuro@gminanowasol.pl;
nowemiasteczko@sekretarz.zg.pl; now.bobrz.um@post.pl; urzad@osno.pl: gmina@otyn.pl;
urzad@przewoz.com.pl; uq@przytoczna.pl; ug@pszczew.pl; umg@rzepin.pl; urzad@santok.pl;
ug siedlisko@wp.pl: urzad@skape.pl; umig@skwierzyna.pl; slawa@slawa.pl;
sekretariat@slonsk.pl; slubice@slubice.pl; urzad@starekurowo.pl; urzad@strzelce.pl;
um@sulechow.pl; umig@sulecin.pl; ugszczaniec@poczta.onet.pl; umig@szlichtyngowa.org;
ratusz@szprotawa.pl; urzadgm@swidnica.zgora.pl; poczta@um.swiebodzin.pl: urzad@torzym.pl;
urzad@trzciel.pl; trzebiechow@zgwrp.org.pl; trzebiel@bazagmin.pl; gmina@tuplice.pl;
zarzad@witnica.pl; wschowa@wschowa.pl; sekretariat@wymiarki.pl; ugzabor@bazagmin.pl;
urzad@zbaszynek.pl; urzadmiasta@um.zielona-gora.pl; sekretariat@gminazg.pl;
urzad@zwierzyn.pl; info@um.zagan.pl; urzad@gminazagan.pl; miasto@zary.pl ;
gminazary@gminazary.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 10.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

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

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

Iz2
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Roundcube Webmail :: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=46&_mbox-.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Maria Pięta <M.Pieta@um.zielona-gora.pl>

Odbiorca

<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

17.09.201309:42

Zielona Góra, 17 września 2013 r
Pani
Agnieszka Lechowicz
prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 10 września 2013
r.
Pytanie nr l.
Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na WYŁAPYWANIE bezdomnych zwierząt i/lub ZAPEWNIANIE IM OPIEKI?
Odpowiedź:
Gmina Zielona Góra w 2012 roku miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt. Wyłapane zwierzęta z terenu
Zielonej Góry były umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze,
które prowadzi Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt.
Pytanie nr 2.
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt

(psach/kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku.
Odpowiedź:
W 2012 roku z terenu Miasta Zielona Góra zostało wyłapanych 201 psów i 179 kotów. W
2012 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało 862 psów
448 kotów.
Pytanie nr

i

3.

Jaki był w 2012 rok koszt realizacji całego zadania i jaka była formą
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inną)?
Odpowiedź:
W 2012 roku za wyłapywanie bezdomnych zwierząt Miasto zapłaciło ryczałtową kwotę 8
tysięcy zł. Za utrzymanie zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2012 roku
Miasto Zielona Góra zapłaciło ryczałtową kwotę w wysokości 470 tyś. zł., która była
przekazana w II transzach.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
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odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
skotar2 <skotar2@op.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.201309:43

Zwierzyn dn.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
nadesłany droga elektroniczną, informuję, co następuje:
- Gmina Zwierzyn posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezdomych zwierząt
położonym w miejscowości Brzoza l (nr działki: 661/108), posiadającym numer
weterynaryjny 08063401. Schronisko prowadzone jest przez „Mój Pies" Szkolenie Psów,
Interwencyjne Wyłapywanie Psów, Jolantą Krysiak, ul. Sienkiewicza 6/4, 66 - 500
Strzelce Krajeńskie. Z w/w firma Gmina Zwierzyn posiada także podpisaną urnowe na
wyłapywanie bezdomnych zwierzą::.
- ilość zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Zwierzyn w roku 2012 - 20 szt. (psy).
- koszt zadania polegającego na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki bezdomnym, zwierzętom
w roku 2012 wyniósł 18 000,00 zł (opłata ryczałtowa)..
Pozdrawiam
Artur Skotarcząk
insp. ds gospodarki komunalne] i ochrony środowiska
Urząd Gminy Zwierzyn
tel. (0-95)7617580 w.32

l z

Pani Prezes
Agnieszka Lechowica;
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
w Jfdr/ejwwie
Nasz znak: WGN.614Q„T72013,AD

Żagań, dnia 20 września 2013 roku

Dotyc/y: udostępnienia informacji publicznej.

W nawiązaniu do Pani wniosku z dnia 10 września 20 1 3 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyjaśniam, co
następuje:
1) Gmina Żagań o statusie miejskim w roku 2012 nie zawarła stałej umowy ze
schroniskiem dla /wier/ąt, Be/patiskie psy z terenu miasta /..'.LMM h\ K rr/cLt/\wane
do przytiiliska Pana Mirosława Majewskiego ul. Malyntc/na nr 4 67-320 Małomice.
Psy są przekazywane na podstawie umowy o J/ie!o l " n i o \ v y obejmują uirzymanie
zwierząt przez okres kilku dni na kos/t Gminy miejski
W roku 2012 do w/w pr/ytuliska pr/.eka/.ano 1 5 s/t. p>
ańskich za kwotę:
7,509 zł

oo

ao
'\

l .adresat

Sprawę prowadzi Artui iX.>br/aiiski tcl.68

ż ACJjyi

^óTnaMÓS^

Nasz znak: GKR.6140,20.2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt

Jędrzejów woj. świętorzyskie
www.ochrona -zwierzajLpj

Żagań, dnia 19,09.2013 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10.09.2013r. 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 2012 Gmina Żagań nie posiadała podpisanej stałej umowy na
wyłapanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt, udziela natomiast
jednorazowych zleceń na wyłapywanie i zapewnienie zwierzętom
dalszej opieki.
2. Zlecono:
- wyłapanie i dalszą opiekę nad 21 psami
- usługi weterynaryjne dla psów,
- zakup sprzętu na doposażenie przytuliska,
- zakup karmy,
- sprawowanie opieki nad psami w przytulisku,
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2012 - 21.351,89 zł.
i został realizowany każdorazowo po wykonaniu zlecenia przez osoby,
które przyjęły zwierzęta do sprawowania nad nimi dalszej opieki lub
wykonały usługę dla bezdomnych zwierząt
ES/

UBZĄD G M I N Y fcAt.AI*
\ <; «

Nasz znak: GKR.6140.20,2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świetorzyskie
vyww,ochrona -zwierząt.pl

Żagań, dnia 30.09.2013 r.

W ślad za naszym pismem z dnia 19.09.2013r. znak j.w. wyjaśniamy,
pkt. l waszego wniosku
Na terenie gminy nie prowadzi się wyłapywania bezdomnych psów,
natomiast w przypadku odławiania pojedynczych sztuk odbywa się to
w miarę potrzeb każdorazowo po zgłoszeniu telefonicznym lub
osobistym przez mieszkańców gminy, które zleca się pracownikom
urzędu umieszczając psa w gminnym przytulisku lub osobom chętnym
do przygarnięcia bezdomnego psa.
Sposób jaki zastosowano funkcjonuje i jest sprawdzony nie powodując
stresu podczas łapania zwierzęcia przez osobę wyrażającą troskę
o dobro bezdomnego psa porzuconego przez poprzedniego właściciela.

ES/

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
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyski
Nasz znak: PR.1431.13.2013.MW

data: 20.09.2013

Na podstawie art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zmianami) poniżej udzielam odpowiedzi na
przesłane przez Panią pytania dotyczące opieki na bezdomnymi zwierzętami:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Odp: Gmina Żary o statusie miejskim posiada własne schronisko dla bezdomnych zwierząt
zlokalizowane w Żarach przy ul. Żurawiej 32. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi
Schronisko. Administratorem schroniska jest Zakład Gospodarski Mieszkaniowej Sp.zo.o. z
siedzibą w Żarach przy ul. Zakopiańskiej 7.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/ kotach) wyłapanych i/lub utrzymanych na
koszt gminy w 2012 roku?
Odp: Zbiorcze dane o ilości zwierząt z terenu Gminy Żary o statusie miejskim
utrzymywanych w schronisku:
a) Liczba psów na początek 2012r.-97
b) Liczba psów przyjętych w 2012r.- 111
c) Liczba psów na koniec 2012r.-84
d) Liczba psów adoptowanych w 2012r.- 87
e) Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2012r.- 13 psów, 7 ślepych miotów, 6 kotów
f) Liczba zwierząt padłych w 2012r.-24
3. Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających po opieką, inna)?
Odp: W roku 2012 za administrowanie schroniskiem ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne
wynosiło 36 000 zł netto zgodnie z Zarządzeniem nr 2/09 Burmistrza Miasta Żary z dnia 8
stycznia 2009r. w sprawie przekazania w administrację obiektów schroniska dla bezdomnych
zwierząt przy ul. Żurawiej 32 w Żarach

Sporządziła
Magdalena Witchen
Podinspektor WPR
tel. 684708305
Orząc Miejski w Żarach; nr r-ku BZ WBK S.A. O/2 w Żarach 911090 2561 0000 0006 4200 0089
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Tadeusz Polak <tadeusz.polak@gminazary.pl>
<lubuskie@obrona-zwierzat.pl>
09.10.201309:33

Dzień dobry.
Odpowiedzi na Państwa pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? Gmina Żary ma zawartą umowę z Łużycką
Spółdzielnią Socjalną Piotrów 2 68 - 132 Przewóz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie całodobowej opieki.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?W roku 2012 zostało wyłapanych 24 bezdomne psy oraz 4 koty, 14 psów zostało
przekazanych osobom zainteresowanym. 10 psów utrzymywanych jest na koszt gminy.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?Koszt realizacji całego zadania wyniósł 63 849,49 zł. Wszystkie płatności dokonano
przelewem za opiekę, sterylizację zwierząt do dalszej adopcji oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Pozdrawiam Tadeusz Polak
— Original Message
From: Gmina Żary
To: Edyta Ciecierska
Sent: Wednesday, October 09, 2013 7:42 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

From: lubuskie soz
Sent: Wednesday, October 09, 2013 3:12 AM
To: sekretariat@bobrowice.pl ; urzad@boqdaniec.pl ; sekretariat@cvbinka.pl ;
sekretariat@czerwiensk.pl ; qmina@dabie.pl ; uq@qorzyca.pl ; um@qubin.pl ; urzad@qminaqubin.pl
urzad@karqowa.pl ; sekretariat@klodawa.pl ; kolsko@tercom.pl ; urzad@kostrzyn.um.qov.pl ;
sekretariat@krze5zyce.pl ; urzad@lubniewice.pl ; sekretariat@umleknica.pl ; urzad@malomice.pl ;
sekretariat@maszewo.net.pl ; biuro@qminanowa5ol.pl ; now.bobrz.um@post.pl ; ug@pszczew.pl ;
sekretariat@rzepin.pl ; urzad@skape.pl ; umiq@skwierzyna.pl ; sekretariat@slonsk.pl ;
urzad@starekurowo.pl ; uq@szczaniec.pl ; poczta@um.swiebodzin.pl ; urzad@trzciel.pl ;
qmina@tuplice.pl ; qminazary@qminazary.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jędrzejów, 09.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji
publicznej (w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną
dnia 10.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
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