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U R Z Ą D G M I N Y
w Aleksandrowie

pow.piotrkowski, woj. ffcfcftfe Aleksandrów dnia 21.02.2008r
, £6-337

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

W odpowiedzi na Wasz Wniosek
o udzielenie informacji z dnia 11.02.2008r Urząd Gminy w Aleksandrowie
pow.piotrkowski woj .łódzkie informuje, że od 01.01.2007r do 31.12.2007r
do naszego Urzędu nie dotarła żadna informacja dotycząca bezdomnych
zwierząt. W związku z czym:
- nie zawierano umowy z podmiotami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami
- Urząd Gminy nie poniósł żadnych kosztów związanych z przedmiotowym
zagadnieniem.
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J;i ;K} ̂ ''ti v---l Bedlno, 03.03.2008 r.
RiOŚ.6134-1/08'"

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
uL Garcnareka 37 A
04-586 Warszawa

Zgodnie z art 13 ust l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. nr 112 póz, 1198 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 11.02.2008 r.

dostarczony do Urzędu Gminy w Bedlnie w dn. 20.02.2008 r.

informuję:
1. W 2005 r. Rada Gminy Bedlno podjęła uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych

zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy

Bedlno. W 2007 roku Gmina Bedlno nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, gdyż nie było takiej

potrzeby.
2. W 2007 roku nie wyłapano i nie utrzymywano żadnych zwierząt na koszt Gminy.

3. Me dotyczy.

W O*.
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URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97400 Bełchatów, u!. Kościuszki 1 . _ . _ . , 0

WYDZIAŁ I N Ż Y N I E R I I Biuro Ochrony Zwierząt
tel. 0-44/733 51 82. fax 044/733 51 40 Fundacja dla zwierząt „ ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

WIM. 7081 - 2 /08 Bełchatów 2008 - 02 - 22

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku, dotyczące udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Bełchatów w roku 2007 miała
zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „ SANIKOM" Sp. z o.o. ul. Staszica 5;
97 - 400 Bełchatów na prowadzenie i organizację prac schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i umieszczanie ich w schronisku oraz zbieranie rannych zwierząt i ich zwłok z terenu GMB.
W 2007 roku odłowiono 187 psów i 39 kotów z terenu Gminy Miasto Bełchatów.
Koszt utrzymania schroniska w 2007 roku wyniósł 267.180,00 zł.

inż. Slawomir Grabski
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Ul. Parkowa 3

tel,/fax (044) 725-70.12

Znak: 0717/4/08

Będków, 22.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

wW nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Gminy

Będkowie informuje, że w 2007 r. zawarliśmy dwukrotnie umowy na odłapanie

2 psów, dostarczenie ich do hotelu i opiekę nad nimi, Pierwsza umowa została

zawarta w dniu 20 kwietnia 2007 r. na okres 20,04.2007 r, do 31.05.2007 r., zaś

druga umowa w dniu 24 września 2007 r. na okres od 24,09.2007 r. do

3 L 12.2007 r. Obie umowy zostały zawarte z Panią Mariolą Siemińską

reprezentującą Hotel dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

W 2007 r. zapłaciliśmy 280,60 zł za odłapanie psa oraz 189,10 zł za

hotełowanie.



GKR-6134-1/08 Biała , dnia 18.02.2008r.

URZĄD GMINY BIAŁA
Biała Druga 4 b Biuro Ochrony Zwierząt

98-350 Biała
POW.wieluński, woj.tódzkfe Fundacji dla Zwierząt

"Agros"

ul•Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku , Urząd

Gminy Biała informuje , że nie posiada stałej umowy na wyłapywanie

bezpańskicM psów.Każdorazowy przypadek bezpańskiego psa zlecany jest

do Schroniska dla Zwierząt w Wieluniu, W roku 2007 zlecono złapanie

dwóch psów.Koszt realizacji tego zadania wyniósł 60Qzł i była to opła-

za złapanie i utrzymywanie psów w sckroniska .

S: up. woj TA
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URZĄD MIASTA
96-230 BIAŁA RAWSKA

ul. Jana Pawła 1157
-6- pow. rawski, woj. łódzkie

96-230 BIAŁA RAWSKA r>- i D i j i/: rv> onnoul. Jana Pawła H 5 7 Biała Rawska, dn.26.02.2008r.

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

04-886 Warszawa

Nasz znak: OŚ.III.7635/2/08

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2008r. (data

wpływu 15.02.2008r.), Urząd Miasta Biała Rawska udziela odpowiedzi na pytania:

1. Urząd Miasta Biała Rawska w roku 2007 miał podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

2. W roku 2007 odłapanych zostało 11 szt. zwierząt bezdomnych.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł brutto 34 560,77zł.

Zgodnie z zawartą umową Urząd płacił za umieszczenie psa w hotelu i zapewnienie mu

właściwych warunków bytowania , wyżywienia i opieki weterynaryjnej w wysokości 5zł.

+22%VAT za przetrzymywanie jednego psa za każdą dobę, pobytu zwierzęcia w hotelu.

Natomiast z tytułu wyłapania bezdomnych psów i przewożenia ich do hotelu , niezależnie od

ilości psów w wysokości 180zł.+ 22%VAT za każdą akcję wyłapania.

Z up. BUJf^lBTRZA
'/U-

Z-ca ESj/RMSTRZA
Zbigniewmarpirtski



9^423 Bielawy
pov*. łowicki
woj, łódzkie

1-1

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

Znak: RPG.7062/2/2008 Bielawy, dn. 27.03.2008 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Bielawy informuje, że:

1. Urząd Gminy w 2007 r. nie miał stałych umów ani nie udzielał zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

2. W 2007 r. nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych

zwierząt;

3. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z

realizacją tego zadania.



Błaszki,dnia 2008-02-20

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla
w Warszawie
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

GRB 6033/6/08

W odpowiedzi na pismo w sprawie "opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy i Miasta w Blaszkach

M informuje:

- w 2007 roku na stałe tut. urząd posiadał umowę z firmą pn. Hotel Dla Zwierząt

Ptactwa Domowego- Mariolą Siemińską w Łodzi,

- nie było wyłapywania i utrzymywania zwierząt na koszt gminy, ponieważ nie zachodziła taka

konieczność.

trza
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URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

URZĄD GMINY
98-430 Bolesławiec
uk Rynek 1, woj. łódzkie

t«l. 062/7836083
f ax062/783 60 24 . n_ -nAOBolesławiec 05. 03. 2008r.

Oś -7624/D/l /2008r

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008r
w sprawie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Bolesławcu informację, że w 2007 roku Gmina
Bolesławiec przekazała do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Wieluniu w sumie
9 psów /jednego dorosłego osobnika oraz osiem szczeniąt/.Schronisko nosi nazwę
Fundacja „Zwierzyniec" na ul. 18-stego stycznia 131.
Koszt umieszczenia zwierząt w schronisku wyniósł 1.900,00 zł / 300,00zł za dorosłego
psa oraz 1.600,00 za szczeniaki/.
Gmina nie podpisała dotąd stałej umowy, ponieważ ekonomicznie jest dla Gminy płacić
za faktycznie przekazywane zwierzęta do schroniska.

Wyk.,druk.: B.B.
Z poważaniem

minas

98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1, tel. (+48 62) 783 60 84, fax 783 60 24,

e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl



96-417 Bołtmew, ui, łowśda 3
taMw (0-46! 858-93-86 Bolimów, 22.02.2008 r.

N!P S3S-15-38-15S, RG.:XKJ5K5

GRP 7062/8/2008

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11.02.2008 r., który wpłynął do tut. Urzędu

w dniu 18.02.2008 r. informujemy, że w ramach zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2007 r. podpisano umowę z Hotelem dla Zwierząt Pani

Marioli Siemińskiej z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. W 2007 roku odłowiono

i umieszczono w hotelu dla zwierząt w Łodzi 10 szt. bezdomnych psów. Koszt realizacji

całego zadania wyniósł 13.651,80 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

złotych 80/100), w tym w/w kwota obejmowała opłatę za odłapanie i dostarczenie do

hotelu każdego zwierzęcia, a także koszty związane z utrzymaniem i pobytem w hotelu.

•- up. wffJTAGMINY

•.elń̂ fn̂ KU Gospodaiki,



U R Z Ą D GMINY
Brąszewice 171

98-277 Brąszewice
łel.(043)8211778, fax8211873
NIP827-15-09-139 R.000532671

Brąszewice, dn. 19.02.2008r.

Nz: G-6134/1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 i art. 13 ust. l Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późniejszymi

zmianami) uprzejmie informuje się, że:

1. Gmina Brąszewice miała zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56; 92-411 Łódź w okresie od

12.07.2007r.do31.12.2007r.

2. Wyłapano i hotelowano - 3 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r., płatne miesięcznie przelewem

wyniósł - 3 995,50 zł.

mgr i



URZĄD GMINY
BMÓICE

95-006 Brójce woj. łódzkie Brójce, dnia 10.03.2008 r.

ZIR.7080/2/08

Biuro
Ochrony Zwierząt

Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 lutego
2008 r. Urząd Gminy w Brójcach informuje:

1. W roku 2007 Gmina Brójce miała podpisaną stałą umowę na odłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich hotelowanie.

2. W roku 2007 z terenu gminy odłapano 4 szt. zwierząt.Średnio w ciągu jednego
miesiąca było hotelowanych 12 szt. psów.

3. Koszty całego zadania za 2007 rok wynisły 23.369,71 zł. Opłaty realizowano na
koniec każdego miesiąca po wystawieniu faktury za usługę.

71̂  ©MINY

iw (Ilithowski



Brzeziny,dn.03.03.2008r.

(JK2.ĄU MIASTA BHZBZINI Biuro Ochrony Zwierząt
Js. S'6^1® !̂̂ .̂1.6 Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

KK- 7083-2/2008

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 02.2008r., przekazujemy informacje:
1. Gmina Miasto Brzeziny posiadała w 2007r umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt z p. Mariolą Siemińską, prowadzącą Hotel dla Zwierząt w Łodzi
na ul. Kosodrzewiny 56.
2. W 2007r. wyłapanych zostało 28 psów, łącznie zaś w schronisku przebywały 42 psy na
koszt naszej Gminy.
3. Łączny koszt za 2007rok utrzymania i wyłapania zwierząt wyniósł 67.826,51 zł. Za usługi
hotelowania zwierząt rozliczamy się comiesięcznymi fakturami.



ITRZAO GMINY W BRZEŻNTU
^75 Bieżnio, ut- Wspólna 44

ki

Li-
, -

pow. sieradzki

woj. łódzkie Rrzeynio 21 02
tel 043 820 30 26 J3rzeZIllU Z l .UZ.
ft* fWtf B20 36 71

Nz. R. 6134/02/08

Fundacja dla Zwierząt „Argos9'
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008r znak LZ 19, Urząd Gminy
w Brzeźniu informuje, że posiada zawartą w dniu 01.09.2005r umowę z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny 56 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnie oraz opiekę nad
wyłapanymi zwierzętami.

W 2007 roku w miesiącu grudniu z terenu Gminy Brzeźriio umieszczono l psa
bezdomnego w w/w Hotelu w Łodzi. Na obecny dzień, nie zostaliśmy jeszcze
obciążeni Fakturą za tą usługę.

Gmina Brzeźnie jest typową gminą rolniczą. Właściciele psów trzymają je
w zagrodzie ( na uwięzi lub w kojcach ). W związku z powyższym, na terenie naszej
Gminy występuje małe zjawisko „bezdomnych psów".



OD :IJRZflD GMINYUI BUCZKU
NR FfiKSU =043 6774786 19 LUT. 2008 10:34 STR. l

u R 7 Ą O G M! N Y W R U C Z K U
'.•'ii" l l •* Knebel;, y).Główna 20
pow. iasiu. w o j , łódzkie

tei.i 'O-43) 677-40-32
tax;i'0-43) 6 7 7 - 4 7 - S 6

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Roi, 7080/1/2008 Data: 19,08.2007 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Buczku informuje:

l.W 2007 r. Gmina Buczek miała podpisaną umowę na okres 2 lat (od ŁOI.2006 r.

do 31,12.2007 r.) na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem

dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56,92-411 Łódź

2.W 2007 r. utrzymywane były w hotelu 4 psy.

3.Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 6306,79 zł. Należności regulowane

były miesięcznie na podstawie bielącej ewidencji zwierząt przebywających w hotelu,

lNY

Węplewski
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Biuro Ochrony Zwierząt
i Fundacji dla Zwierząt „ Agros"

UR2-/YO C M I N Y . ul. Garncarska 37 A
w Budziszewicach

97-212 BUDZISZEWICE 04-886 Warszawa
woj. łódzkie, pow. tomaszowskl

tei./fax (044) 710-23-89
tet.710-24-36, 710-23-7™

Nasz znak: Data:
RG 6052-2/2008 21.02.2008r.

Urząd Gminy w Budziszewicach informuje, iż w 2007r. nie mieliśmy podpisanej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie było zdarzeń wymagających interwencji.
Ponadto zawiadamiamy, iż w;2006r. takie zdarzenia miały miejsce i wówczas zwierzęta były
odbierane na zlecenie przez Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola Siemińska ul.
Kosodrzewiny 56, 92-111 Łódź.

INSPEKTOR
Otooucka f^oni

mgr Monaka Skorgyck



Urząd Gminy Burzemn
98-260 Burzeniu, ul. Sieradzka l

W. (043) 82140 95, Fax (0-43)8214013 Burzenin ,dnia 22.02.2008 r.
pow. sieradzki, wq]. tódzkie

Znak:OS 6134/2/08

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 11.02.2008 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy Burzenin informuje ,że w chwili obecnej Gmina Burzenin ma podpisaną z Hotelem
dla Zwierząt ul.Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź umowy w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt psów, kotów) i dalszego z nim postępowania .
W 2007 r .Gmina Burzenin hotelowała 5 szt. psów . W 2007 roku odłapano l psa.
Koszty jakie poniosła gmina z tytuły hotelowania psów w 2007 r. wyniosły 9.321,41 zł.
Płatność dokonywana jest miesięcznie za każda dobę przebywania psa w schronisku oraz
jednorazowo za odłapanie psa.

-"•odinsp,̂  T^-o^rki wodnej

Dariuizfóhmielewski



Chąśno,dn.2008. 02.26.~
pow. łowicki, woj. łódzkie

09-413 Chąśno
l. 0-48/838-14-23, 838-14-25

fax 0-487 838- 1 3-84

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

RPG.7615-2/08

Urząd Gminy w Chąśnie informuje, że w roku 2007 gmina miała
zawartą stałą urno we ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„ Przyjaciel" w Kutnie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W ubiegłym roku
z terenu naszej gminy nie było wyłapane i utrzymywane żadne zwierzę na koszt
gminy.
Gmina nie poniosła w 2007 roku kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem.

mgr inz



BIURO
URZĄD GMINY OCHRONY ZWIERZĄT

w CIELĄDZU J Fundacja dla Zwierząt „Argos'
96-214 C i ę l ą d z , ^ y , <,~ Apowiał rawski, woj. łódzkie ul- Gancarska 37A

W a r s z a w a

Wasz znak LZ 24 z dnia 11.02.2008r
Nasz znak : RG:6033/2/2008 data : 19.02.2008r

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008r w
sprawie udzielenia informacji na temat „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie - Urząd Gminy w Cielądzu niniejszym odpowiada na niżej
postawione pytania:

l .czy i z kim gmina miała w 2007r stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki ?

odp. Gmina Cielądz w roku 2007 nie miała zawartych żadnych umów ani
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i /lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 roku ?

odp. W związku z tym ,że gmina Cielądz nie prowadziła wyłapywania
bezdomnych zwierząt - brak danych liczbowych na postawione wyżej
pytanie.

3.jaki był w 2007r koszt realizacji całego zadania i jak była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką inna) ?

odp. W związku z tym , że w roku 2007r brak było zleceń na wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz umieszczania ich w schronisku gmina Cielądz nie
poniosła żadnych kosztów z tym związanych .



c/t

URZĄD GMINY Biuro Ochrony Zwierząt
97-3

p
1ow.P^oR

W^?CIN Fundacja dla Zwierząt "ARGOS"
woj,łódzkie 0 4 -886 W A R S Z A W A

tel./fax 0-44/6165169 ul. Garncarska 37 A

Znak: 6022) 1)2008 Czarnocin,2008 -02 -27

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje ,że w roku 2007 Gminę
nie miała zawartej żadnej umowy stałej i nie udzielała również
żadnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia
im opśeki. W związku z powyższym nie ponoszone były żadne koszty
związane z realizacją wspomnianego zadania wynikającego z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

TA

mgr/Barbara Sabat
SEfłRE/ARZ GMINY



LZ

Gminy w Czerniewicach
97-Z16 CZERNIcWlCE

ul. Mazowiecka 42
pou). tomaszoiuski uioj. łódzkie Czerniewice, dnia 10.03.2008 r.

Nr 7062/6/08

B I U R O
OCHRONY ZWIERZĄT

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

Urząd Gminy w Czerniewicach w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia
11.02.2008 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuje, że w 2007 r. Gmina nasza nie miała podpisanej stałej umowy
na wyłapywane bezdomnych zwierząt.

Jesteśmy w posiadaniu adresów schronisk oraz firm, które zajmują się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i w razie potrzeby będą udzielane zlecenia.
W 2007 r. na było konieczności zlecania tego rodzaju usług.



"Palik J

WÓJT GMINY
Dalików 0. ~ , _ .

woj. łódzkie Bmro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Nasz znak : 6134-3/08 Data: 2008-03-11

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: LZ29 z dnia 11 lutego 2008 roku uprzejmie

informuje, iż Gmina Dalików w 2007 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99-300 Kutno, które

zapewniało opiekę bezdomnym zwierzętom. Natomiast wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

terenu gminy odbywało się na zasadzie zlecenia a usługę wykonywała Firma Usługowa

„Herkules" - Zbigniew Szczechowicz - Kotliska 6, 99-300 Kutno.

W 2007 roku na terenie gminy Dalików odłapano i umieszczono w w/w schronisku 2

psy, za które gmina łącznie (odłapanie i hotelowanie) zapłaciła 2785,17 zł. Płatności za

umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku gmina dokonuje miesięcznie na

podstawie bieżącej ewidencji prowadzonej przez schronisko.

Z poważaniem

Wójt .
wCł,aJL

inż Paweł Szymczak



LZ

Daszyna, dnia 2008-02-19

RGG.7083-2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
11 lutego 2008 roku Urząd Gminy Daszyna uprzejmie informuje, że w roku 2007
Gmina Daszyna miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwiemy
w Łęczycy. Zgodnie z tą umową schronisko świadczyło na rzecz Gminy
następujące usługi:

a wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu
naszej gminy;

a utrzymanie tych psów w schronisku przez okres przewidziany ustawą
o ochronie zwierząt.
W całym, 2007 roku do schroniska trafiło 6 psów z terenu gminy Daszyna.

Niektóre z nich zostały po pewnym czasie adoptowane. Problem innych
bezdomnych zwierząt na naszym terenie nie wystąpił.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5 847,10 zł, a płatności dokonywane
były jednorazowo za wykonaną usługę.

OSOBA PEL"
WÓJTA CJMB [Y DASZYNA

Otrzymują: Mariusz

1. adresat
2. a/a

CA FUNKCJĘ



S M l M T*
9 9 - 3 5 2 D Ą B R O W I C E

ul. Nowy Rynek 17
leL ̂  REGON n-(Sf25" Dąbrowice, dnia 18.03.2008 r.

GGR.604/1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
odpowiadani na przedstawione pytania:

1. Gmina Dąbrowice w 2007 roku nie miała podpisanej umowy na stałe ani też
nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W ubiegłym roku wyłapaliśmy 4 psy, które zostały przekazane miejscowym
rolnikom.

3. Gmina Dąbrowice nie przekazała żadnych zwierząt do schroniska a zatem
nie ponosiła kosztów utrzymania zwierząt.



Dłutów, dnia 28.02.2008 r.

URZĄD GMINY DŁUTÓW
ul. Pabianicka 25 Biuro Ochrony Zwierząt

?ef o?4B634?2 1L8; U «4 05 21 Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

RG 6052/2/08

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt - informuję, że Gmina

Dłutów w 2007 roku posiadała zawartą umowę na odłapywanie bezdomnych zwierząt

z terenu gminy i ich opiekę z Panią Mariolą Siemińską prowadzącą

działalność gospodarczą - Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi

przy ul. Kosodrzewiny 56. Informuję, że z terenu gminy Dłutów w 2007 roku zostało

odłapanych sześć bezdomnych psów, a liczba utrzymywanych psów w hotelu wahała

się od ośmiu do dziesięciu. Koszty związane z odłapaniem i opieką nad bezdomnymi

zwierzętami w 2007 roku wynosiły 13.685,57 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset

osiemdziesiąt pięć złotych 57/100).

W Ó J T

mgr taż. Grałyna



Dobroń 2008.02.26.

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Warszawa ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy w Dobroniu przesyła informację na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie"

l Gmina posiada stałą umowę z:

HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO

92-411 ŁÓDŹ

ul. Kosodrzewiny 56

2.W 2007 r. na koszy Gminy wyłapano 6 psów i 2 koty na koniec grudnia

przetrzymywanych było 13 psów i 2 koty.

3.Całkowity koszt wyniósł 23874,18 zł płatność jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką schroniska.



URZĄD GMINY DOBRYSZYCE
97-505 DOBRYSZYCE, UL. WOLNOŚCI 8, TEL./FAX +48 44 6811193

e-mail: dobrvszyce(a),interia.pl

U R Z Ą D G N Y Biuro Ochrony Zwierząt
-^Ł J c

97-505 i i . i -̂
UL WOLNOŚCI s, a 68n 1 93 Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

P°W
w

rof SSSf Ski 04-886 Warszawa

Znak : 6218/2/08
Dobryszyce, dn.15.02.2008 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej

sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie „ - Urząd Gminy w Dobryszycach uprzejmie informuje :

• Gmina Dobryszyce do dnia 18.07.2007 r. miała zawarta umowę na wyłapywanie i

zapewnienie dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56,

od I9.07.2007r. do 31.12.2008r. tutejszy Urząd ma zawartą umowę z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku ul. Stara

Droga 85 na odłapywanie , przyjmowanie i opiekę bezdomnych zwierząt. Zwierzęta

są umieszczane w Schronisku przy ul. Spacerowej 118 w Radomsku .

Zwierzęta nasze w ilości 6 sztuk - stan na dzień 18.07.2007 r . znajdujące się w

Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi zostały przewiezione do

Schroniska dla Zwierząt w Radomsku .

• W 2007 roku zostało zgłoszonych do odłapania i umieszczenia w schronisku -9 sztuk

bezdomnych zwierząt.

• Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku zgodnie z ewidencją księgową wyniósł -

14.999,90 zł. - na koszt Gminy .

• Forma płatności - faktura - koszt za sztukę za przyjęcie psa do schroniska -

obejmujący m.in.: koszt utrzymania , szczepień , sterylizacji , niezbędnych zabiegów

chirurgicznych .
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WÓJT GMIN?
DOMANIEWICE

woj. łódzkie

Domaniewice, dnia 19 lutego 2008 r.

Nasz znak: RGO 6134/4/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

UL. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 11 lutego
2008 roku informuję, iż :

1. Gmina Domaniewice w 2007 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z HOTELEM DLA ZWIERZĄT z siedzibą w Lodzi, ul. Kosodrzewiny 56

2. Wyłapanych zostało i odwiezionych do Hotelu dla zwierząt w Łodzi w 2007 roku osiem
bezdomnych psów z terenu naszej gminy.

3. Z tego tytułu Gmina Domaniewicc w 2007 roku poniosła koszt realizacji całego /adania
/wyłapanie i utrzymanie/ w wysokości 11.291S10 /słownie: jedenaście tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy/.

/. poważaniem:

'fam Grzegorz Redzi&z



U R Z Ą D G M I N Y
9?-403 Drużbice Nr 77a

pow. belchatowski
woj. łódzkie

teJ, 631-10-78,79 fax 631-12-59

RBK-73525/6/08 Drużbice, 21.02.2008 r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i skutków
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 r informujemy , że gmina miała podpisaną umowę z
Hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56. Koszt realizacji całego zadania za
umieszczenie zwierząt w schronisku i ich opiekę w 2007 r wynoszą gminę -1749,48 zł.
W/w kwota została wypłacona na podstawie wystawionych faktur przez zleceniobiorcę , za
wykonaną usługę.

Z poważaniem

SEKRETARZX3MINY



Działoszyn; 20.02.2008r.

URZĄD MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN

98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
tel 043 8413177 tax 043 8413680

KIIP83MQ"iM70 RiSON 000532636

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

Nasz znak: ITDG. II. 7080 - 2 /08

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Nawiązując do wniosku z dnia 11 lutego 2008 roku informujemy:

1. Miasto i Gmina Działoszyn posiadała i nadal posiada umowę na organizację jednego
boksu hotelowego oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu
naszej gminy z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s w Łodzi przy ulicy
Kosodrzewiny 56.

2. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2007 roku 42 265,07 zł..
3. Forma płatności - przelewem, oparta na bieżącej ewidencji.

w/z
mgr inż Stjjjin Jędrzejuk
Sekretarz Miasta i Gmirw

1. A/A.
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Nr 6052-1/7/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul.Garnearska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r, o udzielenie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami informujemy,że

l .Gmina Galewice ma zawartą umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt
Z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi.

2.W roku 2007 w Hotelu tym z terenu naszej Gminy przebywało w okresie od T-V 77szt
zwierząt, VI-XI 50 szt zwierząt i XII - 18 szt.
3. W 2007 r gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 107.777,34 zł.

Gmina ponosi wydatki z tego tytułu miesięcznie po przedłożeniu przez Hotel rachunku w
oparciu o bieżącą ewidencję przebywających w hotelu zwierząt.
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Nr 6052-177/08

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r, o udzielenie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami informujemy,że

l,Gmina Galewice ma zawartą umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt
Z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi.

2,W roku 2007 w Hotelu tym z terenu nasiej Gminy przebywało w okresie od T-V 77szt
zwierząt, VI-XI 50 szt zwierząt i XII -18 szt.
3. W 2007 r gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 107.777,34 zł.

Gmina ponosi wydatki z tego tytułu miesięcznic po przedłożeniu przez Hotel rachunku w
oparciu o bieżącą ewidencję przebywających w hotelu zwierząt

m "J'°' """



GMIN,
GIDLE

Gidladn.,2008.02.18

GKO 6134/1 /2008

P. Tadeusz Wypych
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat:
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Gidlach informuje:
1. Urząd Gminy w Gidlach miał podpisaną umowę na hotelowanie i wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt „As" Jamrozowizna l, 42 - 270
Kłomnice.
2. W 2007r., wyłapano 18 szt. bezpańskich psów z terenu gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2007 r., 21472zł, forma płatności - opłaty
miesięczne.

Otrzymują:
l adresat mgr Krystyna Kubasiak
2. a/a



BANK DOBRYCH

PRAKTYK

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska nr 15
95-015 GWWNO
tel/fax: (0-42) 7-191-151
e-mail:sekretariat_ um@glo\vn o.pl

Głowno, dnia 2008-02-29

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

Znak: ITB - .ą?. /7080/2008

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu do Urzędu
15.02.2008r.) informuje, że w 2007r. Gmina Miasta Główna posiadała zawartą z Fundacją
MEDOR w Zgierzu ul.Urocza 9 umowę na hotelowanie 5 psów bezdomnych z terenu miasta
Główna w schronisku w Zgierzu.

Jednocześnie Miejski Zakład Komunalny w Głownie ul.Dworska 3 - dokonuje
odławiania bezdomnych psów z terenu ulic miasta oraz prowadzi miejskie przytulisko dla
bezdomnych psów i kotów w Głownie przy ul.Piaskowej 37.

Koszty hotelowania w Zgierzu i utrzymania bezdomnych zwierząt w Głownie :
67 sztuk psów i 37 sztuk kotów - wyniosły w 2007r. 66.000 zł. (w tym koszty karmy,
transportu zwierząt i pożywienia, opieka weterynaryjna).
Rocznie z terenu ulic miasta odławiane są około 10-15 psów.

"*' 7 JEwui1 Referatu



Nr RG.6000-6/2008

URZĄD GMINY GŁOWNO
Adres: ul.Kilińskiego 2 95-015 Głowno

tel.(042)719.12.91,719.13.54,fax(o42)719.20.08
e-mail:urzad.gminy@glowno.bipst.pl

Głowno, dnia 18 lutego 2008 r.

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

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 11 lutego 2008

roku Urząd Gminy w Głownie udziela następujących informacji:

1. W roku 2007 Gmina Głowno miała podpisaną umowę na

wyłapywanie psów bezpańskich i zapewnienie im opieki z

Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul.

Kosodrzewiny nr 56 , którego właścicielką jest Pani Mariola

Siemińska .

2. W roku 2007 pracownicy Hotelu przeprowadzili wyłapanie na

naszym terenie 2 psów , którym zapewniono opiekę w hotelu.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wynosił 26.031,14

złotych . Był to koszt opieki i wyżywienia wszystkich psów

odłapanych na naszym terenie w roku bieżącym i w latach

ubiegłych.

Zgodnie z zawartą umową wszystkie koszty związane z

wykonaniem zadania opłacano przelewem w terminie 14 dni od

daty otrzymania faktury za dany miesiąc , zgodnie z bieżącą

ewidencją.
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Głachów
- 1£ •LUCf;,« - -

pow. -skierniewicki, wcg. łódzkie
tal. (u-4S)81B-?0-39

RG 6071-2/08

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

Urząd Gminy w Głuchowie informuje:

1. W 2007 r. Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola Siemińska 92-
411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56

2. W schronisku obecnie przebywają 3 psy.2 szt. z 2006 r. i 1 z 2007 r.
3. Rozliczenie następowało po przedłożeniu faktur VAT zgodnie z zawartą

umową. W 2007 r. poniesiono koszt w wys. 5690,08

K!EROV\MK REFERATU
woju GOSPODARCZEGO



L-L

Godzianów dnia 20.02.2008 r.
URZĄD GMINY W GODZIANOWE
96-126 GODZiANOW, powiat skierniewicki

woj. łódzkie, tel. (0-46) 831-11-20
831-11-40,1«l./fax (0-46) 83111 85

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

GRZP 7610-1/2/2008

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Godzianowie
informuje, że nie udzielano w 2007 r. zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nie posiadamy również danych liczbowych dotyczących wyłapanych zwierząt.
Nie poniesiono również z tego tytułu żadnych kosztów w 2007 r.

Jednocześnie informujemy , że w przygotowaniu jest nowy regulamin utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy, gdzie ujęte będą zagadnienia dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Z poważaniem

/

' 6 l f



98-215 Goszczanów, ul . Kalfeteng Goszczanów, dnia 18 marca 2008 r.
tel. (43) 829 70 51, fax (43) 829 70 54

pow. sieradzki, woi łódzkie

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

Znak: OSR 7082/1/2008

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 lutego 2008 roku, Urząd
Gminy w Goszczanowie informuje :

1. W 2007 roku Gmina Goszczanów w celu wyłapywania bezdomnych
zwierząt i
zapewnienia im opieki, miała podpisaną umowę z Hotelem Dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Kosodrzewiny 56 .

2. W 2007 roku gmina nie przekazała zwierząt do hotelu, gdyż nie było
takiej potrzeby i nie ponieśliśmy z tego tytułu kosztów .

I N S P R

Sławomfof Brus



URZĄD GMINT
©RABIOA

97-306 GRABiOA

L-L

Grabica, dn. 22.02.2008r.

Znak: 7062-2/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie

realizacji ustawy o ochronie zwierząt, informację, co następuje:

1. W 2007r. gmina miała zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt, 92-411 Łódź

ul. Kosodrzewiny 56, na wyłapywanie i hotelowanie psów z terenu gminy.

2. W 2007r. wyłapano i dostarczono do Hotelu 5 psów z tereniu gminy,

ogółem hotelowanych było 9 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wynosił ogółem 12826,20 zł,

zapłaty dokonywano miesięcznie wg bieżącej ewidencji psów

przebywających w Hotelu.

W Ó J T



URZĄD
9 9 - 1 5 0 G R A B Ó W

teL(043) 2734121; fax (0-63) 2734373
NiP 666-14-12-314

R E G O N 0 0 0 5 3 8 0 7 6

ROŚ.61 34-04/08
Grabów, dnia 01 marca 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

W odpowiedzi na pismo numer z dnia 11 luty 2008 roku w którym

zwracacie się o udzielenie odpowiedzi odnośnie zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie wyjaśniam że w 2007 roku Gmina nie

miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oraz brak jest

danych liczbowych o wyłapanych zwierzętach. W 2008 roku została zawarta

umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Jednostką Budżetową "Zieleń

Miejska" 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14.

i
Młodszy! Inspektor

' A iń //?•>Vv6 r̂—"Marcin mytem
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Inowłódz, dn. 19. 03.2008 r.

7 0 8 1 / 1 / 0 8

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dot. udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadnia .,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Urząd Gminy Inowłódz informuje, że:

- w 2007 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywane było na zlecenie tut.

Urzędu, przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Maź.,

- wyłapane zostały 2 bezpańskie psy,

- koszt realizacji ww. zadania wyniósł 1194,71 zł.

T
3WŁÓDZ

KraU/czyfc

QMINV» IN

VSe2esry

1. BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

2. a/a



Jeżów, dn. 29.02.2008 r.

Wójt Gminy
Jeżów

95-047 Jeżów ul. Kwiatowa l

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

RGiFS.6134/1/08

Odpowiadając na wniosek z dnia 11.02.2008 r. o udzielenie infonnacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Wójt Gminy Jeżów informuje, że:

1. Gmina Jeżów w 2003 r. podpisała umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego Marioli Siemińskiej w Łodzi w zakresie stałej rezerwacji l boksu,

wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy,

2. W 2007 roku bezdomne psy były wyłapywane przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego Marioli Siemińskiej w Łodzi w ramach rozliczeń z w/w firmą,

3. Jednocześnie Wójt Gminy Jeżów informuje, że w bieżącym roku wprowadzono

nowe warunki do umowy.

Schab
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dnia 25.02.2008r.

C7-360 K-amieńsk
.ii. Wieluńska 50

GOŚR. 6134/4/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „ARGOS"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad. l - w 2007r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina udzielała
zleceń Hotelowi dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi i Schronisku dla
Zwierząt w Radomsku.

Ad.2 - w 2007 r. z terenu gminy zostały wyłapane 2 bezpańskie psy a 10
psów przebywało w hotelu przez cały rok.

Ad. 3 - w 2007r. koszt realizacji zadania wyniósł 22.770,08 zł . (opłata oparta
na fakturach).

2 up.



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

Znak. OSG. 6134-1/9/08 Kleszczów, 21.02.2008r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r w sprawie udzielenia
informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami" uprzejmie informuję co następuje;

Ad-1. Gmina Kleszczów od 2003 r. zawiera umowę roczną na wyłapywanie i opiekę nad
wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Kleszczów z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 prowadzonym przez Mariolę Siemińską.

Ad-2. W 2007r. na nasze zgłoszenia „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi"
odłowił i przyjął do dalszej opieki 26 sztuk.

Ad-3. Zgodnie z zawartą umową za odłapanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad nimi do
czasu ich pobytu w „Hotelu" ponosimy koszty ustalone w umowie, oparte na bieżącej
ewidencji zwierząt.

Za 2007r. koszty poniesione przez Gminę Kleszczów z tytułu wyłapywania i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami wynosiły 76 145,08 zł.

Zup J T A

Ciapka
Skarbnik G*;"./ Kleszczów

ISO 9001

Otrzymują:
ZETOM-CERIT Adresat

FAIR PLAY
Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Centrala tel. (O 44) 7313110, Sekretariat tel. (O 44) 7313120 tel./fax (O 44) 7313130
www.kleszczow.pl e-mail: kleszczow@kleszczow.pl
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URZĄD GMINY
w Klonowej

98-273 Klonowa

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

OŚL.6074-1/2008 Klonowa, dnia 22.02.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. dotyczące

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt informujemy, że:

1. W 2007 roku Gmina Klonowa miała podpisaną urno we z Hotelem Dla

Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowaną przez

Mariolę Siemińską.

2. Na terenie gminy w 2007r. nie było wyłapywania i utrzymania zwierząt na

koszt gminy.

3. Gmina Klonowa w 2007r. nie poniosła żadnych kosztów z utrzymaniem i

wyłapywaniem zwierząt.



Kluki, dnia 20.02.2008 r.

U'-TO, d Gminy w Klukach
97-415 Kluki

powiat bełchatowski
woj. łódzkie

B I U R O
O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T

Nasz znak: GBRgr 6134/2/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy w
Klukach uprzejmie informuje że :

1. Gmina Kluki w 2007 roku miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z Łodzi na odłapywanie , dostarczanie do miejsca hotelowania zwierząt i
utrzymanie tych zwierząt w hotelu,

2. ilość odłapanych zwierząt i przekazanie cło hotelu w 2007 r - 4 sztuki,
3. koszt odłapania i utrzymania zwierząt w hotelu w 2007 roku - 18.218,87 zł.,
4. forma płatności comiesięcznie przelew.

REFERENT

Elżbieta Kotlarek



U R Z Ą D GMINY
97-524 Kobiele Wielkie

ul. Reymonta 79
ES 044/681-05-12, te l ./ fax 681-05-06
pow. rodomszczański , w o j . łódzkie

Li

Kobiele Wielkie, dnia 15 lutego 2008 roku

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

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich w odpowiedzi na pismo - wniosek o udzielenie

informacji publicznej z dnia 11 lutego 2008r informuje, iż w 2007 r odnotowano zaledwie

jeden przypadek dotyczący bezdomnego psa w m. Orzechówek, zwierzę to przygarnęła

prywatna właścicielka zapewniając mu schronienie i konieczną opiekę.

W pozostałych przypadkach odnajdują się prawowici właściciele błąkających się zwierząt.

Co się zaś tyczy umowy ze schroniskiem dla zwierząt Gmina czyni starania o znalezienie

schroniska, które zajęłoby się wyłapywaniem, transportem i opieką nad bezdomnymi

zwierzętami oraz pdpisalibyśmy stosowną umowę.

Temat ten był ostatnio szeroko poruszany na ostatniej komisji rolnictwa.



Kocierzew Płd. 25.02.2008 r.

, L Kwientew Poł
~ powiat łowicki

teUfa* 838-48-25
Identyfikator 100506

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
"Agros"

S.7081-1/08

gfc W związku z wnioskiem z dnia 11 lutego 2008 roku przekazujemy

następujące informacje:

1. W 2007 roku Gmina nie miała , podpisanych stałych umów , udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2. W 2007 roku odłapano jednego bezdomnego psa. Koszt 500 zł - odłapanie

i 500 zł - utrzymanie w schronisku.

3. W 2007 roku koszt realizacji zadania wynosi 1000 zł forma płatności była

A jednorazowa.
SEKRET

uew Żaczek



W KOLUSZKACH
Koluszki, dnia 21.03.2008r.

95-040 KOLUSZKI
>>•»,... -20-

GSR-7082/4/2446/08

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

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" podaję jak niżej:

w 2007 roku Gmina Koluszki miała podpisaną umowę na wyłapywanie i utrzymywanie
bezpańskich psów z Hotelem dla Bezpańskich Psów w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

w 2007 roku odłowiono W szt. psów z terenu Miasta i Gminy Koluszki.

Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł: 70.421,00 zł słownie złotych: siedemdziesiąt
tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych.
Odpłatność przekazywana była co miesiąc za utrzymywanie odłowionych od l stycznia 2007 roku
psów tj. stawka dobowa wraz z opieką weterynaryjna + koszty przyjazdu.

A/A.
Z up. \ : U •-•' M l S T R ZA



Konopnica, dnia 05.03.2008 r.
URZĄD GlVi, i
«8-3ł3 KONOPNICA

mój. lódikie

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

Znak: RGZ. 6052-11/08

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" z dnia 11 lutego 2008 r., informujemy, iż Gmina Konopnica
nie ma zawartych stałych umów ze schroniskami w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Gmina udziela jedynie zleceń schronisku dla zwierząt
„Zwierzyniec" ul. Zielona 22a, 98-300 Wieluń, na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom i ponosi jednorazową opłatę za wykonaną
usługę.

W 2007 r. nie otrzymaliśmy od mieszkańców gminy żadnych zgłoszeń o
bezdomnych zwierzętach, w związku z tym nie ponieśliśmy żadnych kosztów
zapewnienia opieki tym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

PODINSPEKTOR
d.s. rolnictwa, leśnictwa

i gospodarki ziemią
Oor/u-^-^

Magdalena Gałęza



Ur/ąd Miejski L* T—
w Konstantynowie Łddzkim

REtlRAT UCIMCZNO-INWESTYCYINY
ul. /giersk.i 2

95-050 Konstantynów Łódzki
tei. 042/211-10-52 Konstantynów Łódzki, 18.03.2008 r.

T-I.7080-3/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Konstantynowie w nawiązania do wniosku z dnia

15.02.2008 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt przekazuje następujące informacje:

1. Gmina Konstantynów Łódzki w 2007 r. miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie

i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z podmiotem pn;"Hotel dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego", z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, z którym to Gmina

współpracuje od 2003 r.

2. Zakres opieki obejmował zapewnienie pomieszczenia, wyżywienie, nadzór weterynaryjny,

leczenie i profilaktykę oraz prowadzenie ewidencji i oddawanie zwierząt do adopcji.

3. W 2007 r. z terenu Gminy pracownicy w/w podmiotu odłapali 33 szt. bezdomnych psów

i l kota. Obecnie w siedzibie Hotelu dla Zwierząt przebywa 59 psów z czego:

• 6 psów przywiezionych w 2005 r.

• 23 psy przywiezione w 2006 r.

• l kot i 33 psy przywiezione w 2007 r.

• 6 psów przywiezionych w 2008 r.

4. Całkowity koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w Hotelu poniesiony przez Gminę w

2007 r. wynosi 83.278,42 zł. Rozliczenia za opiekę dokonane były w oparciu o wykaz

zwierząt przyjętych z terenu Gminy Konstantynów Łódzki w danym miesiącu. Płatności za

opiekę następowały przelewem, miesięcznie na podstawie wystawionej faktury

z zastosowaniem ustalonych wcześniej stawek.

Z poważaniem
J. upnfo

mgr ElżbidaPawlak
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pow, skierniewicki, woj. łódzkie
96-111 KOWIESY

tel./fax (0-46) 831-70-81, tel.(0-46) 831-70-26
NIP 835-10-30-031; REGON 000538171
www,kowiesy,pl; e-mai!:urzad@kov.'ie3v.n!

Kowiesy dnia 29.02.2008r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt"Argos"

KRS:286138
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

GKR.7240-7/08

Urząd Gminy Kowiesy przesyła informację dotycząca sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

Ad l .Umowa zawarta ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt "PRZYTULISKO"
05-870 Błonie ul.Krótka 3 -predstwiciel Zbigniew Jaworski
Umowa zlecenie na przyjęcie psa z FUNDACJĄ DLA RATOWANIA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT "EMIR" 96-321 Żabia Wola ,Oddział ul.Słoneczna 4

Ad.2. Ogółem zostało przekazane do schroniska 13 psów i 5 kotów.
Ad.3 w 2007 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 4 860,00 złotych - forma płatności

ryczałtowa ( 380 zł na l m-c) i jednorazowa 300 zł.

ZUP. W Ó J T A



i!J G H I S Krzyżanów 20.02.2008r.
w Krzyżanowie

woj. 'łódzkiess™
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy w Krzyżanowie w odpowiedzi na Państwa
Pismo uprzejmie informuje:
l .Gmina posiada podpisana umowę na wyłapywanie, oraz hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.
2. W roku ubiegłym na terenie gminy zostały odłapane 7 psy, a w schronisku
znajduje się średnio w miesiącu 6-8 psów.
3. Koszt odłapania, transportu do schroniska, utrzymywania w hotelu tj.
wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. wynosił 12.213 zł dokonywany był na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Hotel za wykonane usługi.

Z poważaniem.

i n s P E K y
ci/s ROZWOJU W/



11
Urząd Gminp Ksawerów

woj. łódzkie
ul. Kościuszki 3 h T, , , . ^„ „^ ~Ano95-054 K s a w e r ó w Ksawerów, dmą 27.02.2008 r.

T*l,/Fax 213-80-02 ; 213-80-50
~ 9~- wewn, 35

TK.6134-/:/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
0 4 - 8 8 6 W a r s z a w a

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu:
15.02.2008 r.) Urząd Gminy Ksawerów uprzejmie informuje, że w roku 2007 r.
Gmina Ksawerów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy i zapewnianie im dalszej opieki.
Usługi interwencyjnego wyłapywania zwierząt i ich utrzymywania były
wykonywane przez „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56. W tym okresie odłapano osiem bezdomnych psów.
Całkowity koszt usług świadczonych w 2007 roku wyniósł 15 615,39 zł brutto.

Forma płatności za w/w usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w „hotelu".

z poważaniem

,1
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URZĄD MIASTA KUTNO

W Y D Z i A Ł OBSŁUG! MIASTA
Pl. Marsz, j. Piłsudskiego 18

99-300 KUTNO
tel.254-24-17,254-05-31, fax254-28-36 Kutno, dnia 22 luty 2008 r.

OM-6134/1/08

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

W związku z pismem z dnia 11 lutego 2008 r. informujemy, iż w 2008 r. Miasto
Kutno posiadało stałe umowy na:

• Opiekę i utrzymanie bezdomnych psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
„Przyjaciel" w Kotliskach;

• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenów Miasta Kutno z firmą „Herkules"
w Kotliskach;

• Obsługę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kutno w schronisku
„Przyjaciel" w Kotliskach z lekarzem weterynarii dr Sklepkiewiczem.

Zgodnie z umową na prowadzenie schroniska, utrzymywano miesięcznie do 60 sztuk
bezdomnych zwierząt. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku to kwota: 125 915,03 zł.
W 2008 r. koszt za dzień pobytu zwierzęcia w schronisku w pierwszym półroczu wynosił
3,65 zł plus podatek VAT, ponadto zapłata miesięczna uwzględniała ryczałt
w wysokości 416,06 zł plus podatek VAT, a w drugim 3,69 zł plus podatek VAT
i ryczałt w wysokości 420,22 zł plus podatek VAT.

PODINSPEKTOR
Y •"'

Piok lózefecld
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URZĄD GMINY KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa l

tel./fax(024)3557020,3557021

Nasz znak: PR.s.7080-4/2008 Kutno dnia 2008-03-04

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

Sprawa: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" tut. Urząd Gminy informuje:

1. Gmina Kutno posiadała w 2007 r i nadal posiada podpisane umowy na
• wyłapywanie - Firma Usługowa „HERKULES" Zbigniew Szczechowicz

Kotliska 6 gm. Kutno
• prowadzenie schroniska - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski Kotliska 13
gm. Kutno

2. W 2007 r na terenie gminy wyłapano 25 bezdomnych psów. W schronisku
utrzymywane były w ciągu roku 44 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2007 roku-39 525,48 zł. Opłata za
prowadzenie schroniska oparta jest na ewidencji zwierząt (brutto 5,25 zł/szt./doba)

Zup.
c.~

wt a Koi
SEKRETASZ GM
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Lgota Wielka, dnia 18.02.2008 r.

U R Z Ą D G M I N Y
97-565 w Lgocie Wielkiej

powiat radomszczaóski
woj. łódzkie

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Nasz Znak: 6134-1/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej informuje, że w 2007 roku

gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie jest prowadzona

dokumentacja dotycząca wyłapywanych zwierząt i tym samym nie ponieśliśmy kosztów opieki nad

zwierzętami przebywającymi w schronisku.

Zup. p O T T A

SEKRETARZ GMINY



Lipce Reymontowskie, 2008-03-03
WÓJT GMINY J

Lipce Reymontowskie
pow. skierniewicki

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa ul. Garncarska 37 A

Znak: RP.6073-01/08

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2007 r. Gmina nie miała podpisanej

stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ale zlecała te czynności Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt „Przytulisko" 96-321 Władysławów ul. Wyprys 13.

Wyłapano 8 psów i 10 szczeniaków za kwotę 5000,00 zł.



LI.

Zi. ••
Lub o c imi c

. ł -
tel.

Lubochnia, 03.07.2008r.

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

Znak: S.R. 7082/14/08

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
niniejszym informuję:
1. W 2007 roku Gmina Lubochnia zawartą miała stałą umowę z firmą. P.H.U. „MADEX"
Ryszard Majewski z siedzibą w Lubochni na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W okresie 2007 roku 2 psy trafiły do schroniska, a l O psów znalazło nowych właścicieli,
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 11 880,00 zł.( stała umowa oraz
koszty za dostarczenie dwóch psów do schroniska).

mgr A n a
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Biuro Ochrony Zwierząt
^380 Lututów Fundacji dla Zwierząt „Argos"
woj łódzkie ul.Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku

Naszznak:7610-8/2008r. Data:29 lutego 2008r.

D o t y c z y : bezdomnych zwierząt.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy
w Lututowie informuje:

Ad 1.Urząd Gminy w Lututowie w 2007 roku nie zawierał umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki
w schronisku z uwagi na brak takich potrzeb.

Ad 2.W 2007 roku nie poniesiono kosztów związanych z wyłapywaniem
i utrzymaniem zwierząt.

Ad 3.Z uwagi na brak realizacji w/w zadań nie stosowano żadnych
form płatności, ryczałtowej lub jednorazowej za umieszczenie
bezdomnych zwierząt w schronisku.

mgr 'ara



U B 'L Ą L) Ci M i IN Y BlU YO
97-561 Ł A D Z I C E „ rw •Ochrony Zwierząt

woj łódzkie _ *> Ł

a0-446840820, tax o-44 684 0822, Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Znak:6062/4/Og Ładzice, dnia £/.03.20G^r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczące sposobu
wykonywania zadania własnego gminy w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2003 Nr 106 póz. 1002 z późn.zm.), w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd Gminy Ładzice
informuje:

ad. l Gmina Ładzice w 2007 r. nie miała zawartej stałej umowy z żadnym
schroniskiem dla zwierząt. W sytuacjach gdy zachodzi konieczność
umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w schronisku, Gmina korzysta z
pomocy schroniska w Radomsku.

ad.2 W 2007 roku na terenie gminy Ładzice wyłapano 2 bezdomne psy, z których
jeden trafił do adopcji, a drugi do schroniska w Radomsku.

ad. 3 W 2007 roku Gmina poniosła kosz związany z zakupem budy dla psa w
wysokości 300,00 zł, którą przekazała dla schroniska w Radomsku za
przyjęcie bezdomnego psa.

asz Kowalski



THU, 13-MGR-08 10:21 URZflD GMINY LfiNIETfl 3567403
W l-.*NtĘTACM

powiat Kutno woj. t. Ątf

RL.6052/3/2008

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji dotyczącej wyłapywania
bezdomnych zwierząt - Urząd Gminy w Łaniętach informuję, że w 2007 roku nie zawierano
umów o opiekę nad zwierzętami z powodu braku takiej potrzeby (nie było bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Łanięta). Ponadto informujemy, iż w roku bieżącym Gmina Łanięta
zawarła umowę o wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych
zwierząt Domowych „Przyjaciel".

Trzectak



L-L

BURMISTRZ ŁASKU
ul.Warszawska 14

98-100 Łask

Biuro
Fundacja dla „Argos"
ul. 37 A

RLS. 7080- 2/2008 Łask, dn. 6.03.2008r

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku informuję, że w 2007

roku Gmina Łask miała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami z terenu gminy Łask z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi, ul,

Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź. W 2007 roku odłapano 28 psów . Na dzień 31 grudnia 2007

roku w Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi znajdowało się 56 psów z terenu

gminy Łask w tym 34 psy odłapane w 2006 roku i 22 psy odłapane w 2007 roku.

Koszt realizacji zadania wyniósł 95.945,45 zł.

B U R M I S T R ;
•abriel Szkudlarek
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Li.

IRZĄD MIEJSKI w ŁĘCZYCY
Łęczyca, dnia 18 lutego 2008 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
tel/fax, 022 615 52 82

Urząd Miejski w Łęczycy, niniejszym udziela informacji na temat
zadania własnego gminy, " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

L Gmina Miasto Łęczyca w 2007 roku miała podpisana umowę naprowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Staromiejskiej w Łęczycy z Panem
Krzysztofem Pacholskim,

bw&zteow ̂  Zakładu Budżetowego

2. W schronisku w roku 2007 na koszt gminy utrzymywanych było byh 56psów.
3. Koszt całościowy zadania zaprowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

wynosił - 3,750 zł/ miesięcznie ~ kwota zryczałtowana
4. Za wyłapywanie bezpańskich psów - 750 zł/ miesięcznie - kwota

zryczałtowana.

Zpoważaniem

Sporządziła: Aleksandra Suska



Łęczyca, dnia 15 lutego 2008 r.
Urząd Gminy w Łęczycy 1
99-100 Łęczyca, woj.łódzkie

ul, M. Konopnickiej 14
tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511

NIP 775-12-45-326

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt

„Argos"
04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Łęczycy uprzejmie informuje, że w roku 2007
Gmina Łęczyca zawarła umowę z prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Łęczycy. W ramach tej umowy psy bezpańskie
znajdujące się na terenie Gminy były umieszczane w schronisku na czas
przewidziany ustawą o ochronie zwierząt, tj. do czasu adopcji.

Liczba psów przebywających w schronisku w roku 2007 wynosiła od
8 do 14 sztuk miesięcznie.
Liczba psów umieszczonych w schronisku w roku 2007- 13 sztuk.
Liczba psów oddanych do adopcji - 5 sztuk.
Obecnie w schronisku przebywa 12 psów- /2 psy zostały przyjęte
w 2008 roku a jeden z nich został adoptowany/.
Koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami poniesione przez
Gminę Łęczyca w roku 2007 wyniosły :

20 995,50 zł.
Stawki płacone przez Gminę zgodnie z zawartą umową wynosiły:
za umieszczenie psa w schronisku- 50 zł netto/ odpchlenie,

odrobaczenie, szczepienia ochronne i zabiegi higieniczne / i 5 zł netto za
każdą kolejną dobę / koszt pobytu, karmy/. Do stawek tych doliczany jest
podatek VAT w wysokości 22%.
Rachunki za opiekę nad psami w schronisku opłacane są po
przedstawieniu faktury VAT przez prowadzącego schronisko po
zakończeniu miesiąca w formie przelewu.

t



OD : U.G.LEKI SZLACHECKIE NR TELEFONU:73753i5 19 LUT. 2008 09:55 Pl

N.Z.7240/5/08

Łęki Szlacheckie dn.l9.02,2008r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS; 286138
Ul. Garncarska 3-7A

04 - 386 Warszawa

W związku z pismem z dnia 11 .lutego 20Q8r, w sprawie o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Łekacfe; Szlacheckich informuje że:
- w 2007r. gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i lub na

zapewnienie im opieki,

~ gmina nie poniosła w 2007 r. kosztów na wyłapywanie,Jub utrzymanie zwierząt.

GMINY
. . „ T5l.*-mu, Kfyflyna



Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Spraw Komunalnych

i Reagowania Kryzysowego
99-400 Łowicz, Stary Rynek l
tel. 0-46 830-91-43, 830-91-45

12.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Znak: SK.7062/3/10/08 Data: 2008.03.11

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2008 r. Urząd Miejski w
Łowiczu informuje:
l / W roku 2007 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy

Miasto Łowicz oraz zapewnieniem im właściwej opieki, zajmował się
zakład budżetowy miasta pod nazwą Zakład Usług Komunalnych.

21 W roku 2007 zostało wyłapanych i odprowadzonych do punktu
przetrzymywania -106 zwierząt. Średni stan dzienny przetrzymywanych

zwierząt wyniósł 39 szt.

3/ Zadanie polegające na wyłapywaniu i przetrzymywaniu zwierząt
finansowane było w formie dotacji, której wysokość w roku 2007 wyniosła
80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy).

4/ Koszt usług weterynaryjnych i motelowych dla zwierząt wyniósł w roku
2007- 29.61 6,26 zł.

Z poważaniem

NACZE

gnnz.Pawel Gawr<Aski



URZĄD GMINY
99-400 Łowicz, u!. Długa 12

powiat łowicki, woj. łódzkie
tel. 046/830-26-30; fax 046/830-26-31
REGON 00

GMINA ŁOWICZ
)ługa 12 99-400 ŁOWICZ

tel: (0-46) 337-63-04

Łowicz, dn. 19.02.2008 r.

ZP6134/ 2 /08

Gmina Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r., (wpłynęło do tut.
urzędu dn. 15 lutego 2008 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,
Gmina Łowicz informuje:

1. W 2007 r. Gmina Łowicz nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki.
Jednorazowe zlecenia związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
były zlecane Przychodni Weterynaryjnej TOMYET s.c.,
T. Wojciechowski, M. Łopusiński, ul. Chełmońskiego 31, 99-400
Łowicz.

2. Brak zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2007 r.

3. W 2007 r. Gmina Łowicz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wydała 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych). Powyższe koszty
związane były ze świadczeniem usług weterynaryjnych dla psów
potrąconych w wypadkach samochodowych.

mgr i
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Łubnice?22-02-2008r.

Nr; 606p/1/2008

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 luty 2008 r.
dot; sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt Urząd Gminy Łubnice, powiat wieruszowski
woj. łódzkie informuj e;

Ad. l / Gmina, nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Gdyby zaistniała taka konieczność pomocy udziela nam
najbliższe schronisko w Wieluniu na zasadzie zlecenia.

Ad.2/ W 2007 r. wyłapano 4 bezdomne psy.
Ad.3/ Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1200 zł.

Forma płatności jednorazowa.



LZ

UMINY
#-420Łyszkowjce. y|. Gminna 11

•VIP 834-12-93-504 Regon 000550261 i VS7kowice dn 22 02 2008 rte!. fi«'...,r—ą fay sap. ŁyszKowice on. zz.uz.zuuo r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

RKP 7082/1/08

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina

Łyszkowice w 2007 r. zleciła wyłapanie trzech bezpańskich psów i zapewnienie im

opieki (umieszczenie w schronisku). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1550

zł. (słownie jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

zup. WÓJ^TA
Ola SuSŹKOwska

Zastępca Wójta



Biuro Ochrony Zwierząt
URZĄD GMINY MAKÓW
U rGł$no 1 2 ? Fundacji dla zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

GGR 7062/14/2007 Maków, dnia 01 .04.2008r.

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 11.02.2008r. dotyczącego informacji o

sposobie i skutku wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" , Urząd Gminy w Makowie informuje, że w roku 2007 urząd korzystał z usług

firmy „Przytulisko" Zbigniew Jaworski ul. Krótka 3, 05-870 Błonie. Wspomniana firma

wyłapała i przekazała do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko", ul. Wyprys 13,

96-321 Władysławów 25 psów.

Łączny koszt wyłapania, przekazania schronisku we Władysławowie wynosi 10.000,00 zł.

Są to opłaty ryczałtowe i jednorazowe za każde ponad umowne zwierze.

Z-caAv&JTA GMINY

Ka zimi&n&d

\



URZĄD GMINY
w M3oiaarJcowi®

26-341 fcfctóów, ul.
S. (044) 756 15 22

- 10
756 15 23 Mniszków, dnia 04.03.2008 r.

Znak:RB.6052/3/569/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 r. LZ 90 informuję, że
na terenie gminy Mniszków w sprawie wyłapywania zwierząt i dalszego z nimi
postępowania obowiązuje Uchwała Rady Gminy Mniszków z dnia 10.04.2003 r.
NrVIII/39/03.
Interwencje, w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt, podejmuje we
własnym zakresie Urząd Gminy w Mniszkowie, w porozumieniu i pod
nadzorem lekarza weterynarii, mającego w m. Mniszków lecznicę dla zwierząt.
W 2007 roku odnotowaliśmy trzy przypadki bezdomnych psów, którym po ich
złapaniu zapewnione zostały miejsca hotelowania na koszt Gminy. W każdym
przypadku Gmina wpłaca określoną kwotę, a całkowity koszt realizacji zadania
w 2007 r. wyniósł 900,00zł.

r
Kondaszewski



L T.

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

woj, łodzlde

Nasz znak:RG.6052-10/08 Data: 25. 02. 2008 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 r. , Nr 112,poz. 1198), udzielam
odpowiedzi:
1. W 2007 roku Gmina Mokrsko miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Fundacją „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia
131, 98-300 Wieluń.

2. W 2007 roku zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy - 18 psów.
3. Na realizacje powyższych zadań Gmina poniosła wydatki w wysokości - 12.000, zł. z rok.

Opłata była ponoszona w ratach kwartalnych, przelewem na konto Fundacji, niezależnie
od ilości wyłapanych zwierząt

Sekri



WÓJT GMINY NIEBORÓW
AL Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów, woj. łódzkie
tel.0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt' Agros'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: ROŚ. 7125-2/2008 Nieborów, dnia 12.03.2008 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że na terenie naszej
gminy w 2007 roku nie korzystaliśmy z usług firmy zajmującej się
wyłapywaniem zwierząt.
Wystąpiły pojedyncze przypadki zgłoszenia bezdomnych zwierząt, ale te
zwierzęta zostały przygarnięte przez innych rolników, którzy zapewnili im
odpowiednią opiekę.
W związku z powyższym nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych kosztów.

Z poważaniem

ndrzej Wert?



J w Woli Y Nowa Brzeźnica 2008.03.07
ul.KuSciuszki 103, pow. Pajęczno

woj. łódzkie
98-331

RL.706 / l / 2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS "
KRS : 286138
04- 886 W A R S Z A W A
ul .Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy informuje , że Gmina nie miała w 2007 roku podpisanej
stałej umowy ze Schroniskiem Zwierząt, ale udzieliła zlecenia na złapanie bezdomnych
2 szt. psów z terenu naszej gminy .

Koszty jednorazowego złapania i umieszczenia zwierząt w
schronisku wyniosły w 2007 roku 800 zł.

Z poważaniem

ẑ. RadoslmoKról



WÓJT GMINY
Nowy Kawęczyn

pow. skierniewicki

RG. 6052/01/2008

Nowy Kawęczyn, dnia 19 lutego 2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dniał l lutego
2008 r., na temat sposobu i skutków wykonywania zadania„opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że gmina Nowy Kawęczyn w 2007 r.
nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnienie im dalszej opieki.

Bezdomne zwierzęta /psy/ występowały sporadycznie i były wyłapywane
przez pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko" we
Władysławowie.

Ogółem w 2007 roku wyłapano 5 dużych psów i 8 szczeniaków, czego koszt
wyniósł 2 000,00,- zł.

poważaniem -



OD :URZflD MIEJSKI U OPOCZNIE
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NR FfiKSU :044 7363111 7552441 10 MAR. 2008 14:12 STR. l

Nasz

'\p iViii;viSKi w Opocznie
"i. SiSi-omiąjs^ 3

Opoczno dnia 10.03.2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

04-886 Warszawa ul. Garncarska 37 A

dotyczy: Waszego pisma z dnia 11.02.2008 r

Uprzejmie informujemy, że w 2007 roku:
1. wyłapywaniem zwierząt na zlecenie Gminy zajmowało się - Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie , przy udziale Straży
Miejskiej / użycie aplikatura/ i lekarza wet.

2. odbiór zwierząt do stałego przebywania 26 szt psów, Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim - na zlecenie

3. koszt realizacji całego zadania 17.610,01 zł, zapłata jednorazowa za
umieszczenie w Schronisku

Z poważaniem:



OD : NR FflKSU : 10 MftR. 2008 11:01 STR

Oporów, dnia 10.03.2008r.

G. 6134/3/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Oporów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji,

publicznej informuje;

Ad. 1) Urząd Gminy Oporów nie podpisał umowy oraz nie udzielał zleceń w roku

2007 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2) W roku 2007 nic mieliśmy zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, dlatego

wydatki gminy wynoszą O zł za rok 2007.

Ad. 3) Koszt realizacji zadania wyniósł O zł.

Urząd Gminy Oporów informuje, iż jest na etapie uzgodnień uchwały w sprawie

wyłapywania bezdomnych, zwierząt oraz dalszym postępowaniu z nimi.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

uchwała zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Gminy, a następnie podpisana

umowa ze schroniskiem , .które będzie spełniało wymagania, jakie powinien

spełniać przedsiębiorca ubiegający się. o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony

bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt itp.



ITL

Osjaków, dnia 26 lutego 2008 r.
URZĄD GMINY

w Osjakowie
ul Targowa 26, 98-320 Osjaków
tel (0-43) 8423391,ia.K 8423379

REGON 000545981

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-386 Warszawa

Znak: RIT - 7615/1/08

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że gmina
Osjaków nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem- dla
bezdomnych zwierząt. W roku 2007 na terenie gminy odnotowano 3
przypadki przebywania bezdomnych psów. Psy zostały wyłapane, a
następnie znaleziono dla nich nowych właścicieli wśród mieszkańców
naszej gminy.

p.O.

Infrastruktur
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Argos BOZ

From: "Andrzej Grzybowski" <drogiugostrowek@poczta.fm>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 6 marca 2008 04:38

Urząd Gminy w Ostrówku
98-311 Ostrewek
pow. Wieluński, woj. łódzkie .

Ostrówek, dnia 6.03.2008r

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

Dotyczy: Waszego pisma z dnia 11 lutego 2008r

W odpowiedzi na Wasze w/w pismo informujemy, że w roku 2007 mieszkańcy
naszej gminy zgłosili l przypadek wałęsającego się bezdomnego psa. Gmina zleciła
Fundacji „ Zwierzyniec" ul. 18 stycznia 136, 98-300 Wieluń złapanie psa i
umieszczenie go w schronisku prowadzonym przez w/w fundację.
Koszt zlecenia to opłata ryczałtowa w wysokości 400,00 zł i obejmuje ona: złapanie,
transport do schroniska, opiekę weterynaryjną i utrzymanie.

Z poważaniem:

insp. ds. ochrony środowiska i dróg gminnych

Andrzej Grzybowski

Wojna wampirów trwa - po której jesteś stronie?
Zagraj » > h t tp: / /l i n k. in ter ia . pl / f Icf 4

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.5/1314 - Release Datę: 2008-03-05 18:38

2008-04-04



URZĄD MIEJSKI
W O Z O R K O W I E

95-035 Ozorków, ul Wigury 1
te! 042/ 710-31 -00
fax 0421 710-31-01

Ozorków, dnia 03.03.2008 r.

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

PP.607/1-/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2008 r. dotyczące informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania własnego gminy stosownie do art. 11 pkt l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr. 111, póz. 724) zadaniem własnym gminy
jest „ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie". Zdanie to nie jest
zadaniem obowiązkowym. Tylko na zadania obowiązkowe w budżetach gmin obligatoryjnie muszą
się znaleźć środki.

Zadania własne realizowane są albo bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy albo
w ramach umów z innymi podmiotami na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, w związku z tworzeniem budżetów oraz w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

W przypadku miasta Ozorkowa zadanie w zakresie „zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie" realizowane jest poprzez:
- zabezpieczenie niezbędnych kwot w budżecie na dokonanie odłowienia bezdomnych zwierząt,

ich leczenie i czasowe utrzymywanie w oparciu o środki szacowane z wydatków roku
poprzedniego

- odłowieniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ozorkowa zajmuje się Firma
Usługowa „ Herkules" prowadzona przez Pana Zbigniewa Szczechowicza przy asyście Straży
Miejskiej. Czynność odławiania poprzedzona jest wywiadem środowiskowym
przeprowadzonym przez Straż Miejską. Po odłowieniu psy odtransportowywane są do
schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przyjaciel" w Kotliskach koło Kutna.

- w 2007 r. Gmina Miasto Ozorków utrzymywała na swój koszt około 32 sztuk bezdomnych
psów i odłowiono 35 psów z terenu Gminy Miasta Ozorkowa,

- płatność była ryczałtowa i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku,
koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł około 48.298,88 zł.

- płatność za usługi wyłapywania zwierząt oraz opiekę weterynaryjną w roku 2007 wyniosła
5.333,65 zł.
Ponadto informujemy, iż w 2007 r. nie odłowiono żadnego zwierzęcia z terenu Gminy Miasta
Ozorkowa na podstawie art. 7 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie zwierząt (Dz.
U. Z 1997 r. Nr. 111, poz.724).



L Z,

Ozorków, 25.02.2008 r.

W Ó J T
0WNY w OZORKOWIE

06. W l\ A G \ $jQ08 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z nadesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłamy poniżej
dane na temat umowy oraz liczby odłapanych bezdomnych zwierząt oraz poniesionych kosztów na
ten cel w 2007 r. :

• Urząd Gminy w Ozorkowie w 2007 r. miał podpisaną umowę na odłapywanie
i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Mariola Siemińska w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.

• W roku 2007 r. z terenu gminy zostało odłapanych 17 psów. Wszystkich utrzymywanych
psów na koniec 2007 r. było 25, w tym 8 psów pochodziło z odłowień w 2006 r.

• Koszt całego zadania w 2007 r. wyniósł 32 113,56 zł.

• Podstawę rozliczenia stanowiły wystawiane faktury wraz z rozliczeniem miesięcznym
świadczonych usług.

Z upoważnienia Wójta

_fcgWSntttwski
Sekretarz Gminy

Sporządziła:
Karolina Dziedziela
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URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach

Wydział Inżynierii Miasta
? Ochrony Środowiska,

FAiRPLAY 20G7

Pabianice, dnia 22.02.2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a
IMOS.I.7081/3/

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008 r, w sprawie udzielenia informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ich wyłapywaniem, Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział
Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska informuje, że na terenie miasta znajduje się Schronisko dla
Zwierząt, a wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska w Pabianicach.

W 2007 roku do Schroniska przyjęto 426 bezdomnych psów.

N A C Z E L N I K A

mgr inś. Joanna

Urząd Miejski w Pabianicach, Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska,
95-200 Pabianice, ul. Św. .lana 4, tel. +48 32 2254628, centrala + 48 42 2254600, fax +48 42 2254605

e-mail: pocz£a@um,pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl



LTL

Gminy w
woj. łódzkie

wl. Torowa 21 Pabianice 21.02.2008r.
95-200 Pabianice

»•' 000543551

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

Urząd Gminy w Pabianicach uprzejmie informuje , że:

1. Gmina Pabianice posiada podpisana umowę na wyłapywanie i
utrzymywanie psów z Hotelem dla zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

2. Na dzień 31.12.2007r w schronisku przebywało 26 psów.
3. Koszty realizacji zadania w 2007r. wyniosły 36122 zł.

1/8 Ubrony ^rî ow^Ka leśnicl*

wi



URZĄD GMINY I MIASTA
w PAJĘCZNIE

ul.Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
tel.(034) 311-12-12, fax 311-21-35

Nr YI-7080/5/08

Pajęczno, dnia 28.02.2008 r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. informuję, że w 2007 r.

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie

zgodnie z podpisaną umową powierzył „Hotelowi dla Zwierząt i Ptactwa Domowego"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, który prowadzi Pani Mariola Siemińska.

W 2007 r. z terenu gminy Pajęczno odłapano 3 bezdomne psy, stan na 31.12.2007 r.

zwierząt umieszczonych w „Hotelu" wyniósł 8 sztuk. Całkowity koszt zadania w 2007 r.

wyniósł 13 743,30 zł. Płatności dokonywano po przedstawieniu faktur przez „Hotel"

na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt objętych opieką.

Zrca fl
cfl



U R Z Ą D G M I N Y
w P a r a d y z u

uLKonecka 4,26-333 Paradyz
tel.044/ 758 40 28, fax 044/ 758 40 24

Znak: 6060/3/1/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia

Paradyz, dnia 19.02.2008r.

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

11.02.2008r., Urząd Gminy w Paradyzu

uprzejmie informuje, że w 2007r. Gmind Paradyz nie miała zawartej stałej umowy

oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ź-c a Wójta
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Tadeusz Wypych

From: "Marek Ciesielski" <marek.ciesielski@parzeczew.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 19 lutego 2008 10:27
Subjeet; udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wasze pismo w w/w sprawie, Urząd Gminy w Parzęczewie informuje, co następuje:
1. w 2007 roku Gmina miała zawartą umowę o wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy.
2 w 2007 roku odłapano na terenie gminy 5 psów, ogółem na utrzymaniu gminy jest obecnie 20 psów.
3. koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 36.000 zł. Forma płatności-przelew zgodnie z zawartą umową.

informacji udzielił Marek Ciesielski
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Urząd Gminy
Pątnów Biuro Ochrony Zwierząt

98-335 Pątnów Fundacji dla Zwierząt„Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: RiL 6052-2/2008 Data: 2008-02-18

W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie „ opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" - Urząd Gminy w Pątnowie
informuje ,że mamy podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
z terenu naszej gminy z Fundacją Zwierzyniec w Wieluniu.
W roku 2007 ogółem wyłapano 6 bezdomnych psów na podstawie
pojedynczych zleceń. Za opiekę i utrzymywanie tych psów w Schronisku ,
Urząd Gminy zapłacił sumę 1800,00 zł./jeden tysiąc osiemset złotych.
W roku 2008 mamy również podpisaną umowę z tą samą Fundacją.

Inspektor d/s Rolnictwa.Leśnictwa
Wojskowych
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Pęczniew,dnia 19.02.2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Znak:ROS.6072/2/08 04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r dotyczące
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Pęczniewie informuje:

1. Gmina Pęczniew posiada podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt
z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

2.Odłowiono 2 psy w 2007 r. które są utrzymywane na koszt gminy.

3 . Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wynosił 901,12 zł, forma
płatności za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Arkadiusz M/zera



tJraąd Gminy Piątek
99-120 P i ą t e k

ul. Rynek 16
woj. łódzkie Piątek, 22.02.2008 r.tel.(024)722-12-39

GG-7241/12/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Wójt Gminy Piątek mając na uwadze zainteresowanie Pana
Kierownika Biura w przedmiocie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", wyrażone w piśmie
z dnia 11.02.2008 r. /data wpływu 18.02.2008 r./ uprzejmie informuje co
następuje:
1. Gmina w 2007 roku, przy realizacji postanowień zawartych w ustawie

o ochronie zwierząt, udzielała zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt
w celu zapewnienia im dalszej opieki.

2. W roku 2007 wyłapane zostały 3 zwierzaki.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 6214,05zł, forma płatności -

przelew, rozliczenie kwartalne i miesięczne.

Z poważaniem

z up. WÓJTA

mgr inż. KnySztof Menes
Inspektor ds. rolnictwa, gospod, gruntami

i ochrony środowiska



URZĄD MIASTA
Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Trybunalski, 26 lutego 2008 r.
SPK.VI.0629-4/08

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik
Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

w/s sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie", przekazuję w załączeniu pismo nr IMU.II.7080-2/3/08 Inżyniera

Miasta odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie przedmiotowej sprawy.

Referat Kultury^Soortu i Promocji Miasta

A Idona Przybfiska



17.

Piotrków Trybunalski, 25 luty 2008 r.

URZĄD MIASTA
BIURO INŻYNIERA MIASTA Referat Kultury, Sportu

i Promocji Miasta

Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb.
l M U. 11.7080-2/3/08

W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt w Warszawie o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje.

Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, w dniu 01 grudnia 2006 r., Gmina Piotrków Tryb. zawarła Umowę

nr 1650/IM/P/06 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie

Tryb. z/s w Piotrkowie Tryb., ul. Rzemieślnicza 26, w sprawie prowadzenia Schroniska

dla Bezdomnych Zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Tryb. w roku 2007.

Przedmiotowa umowa nakładała min. również obowiązek wyłapywania bezdomnych

zwierząt na terenie administracyjnym Piotrkowa Tryb. oraz zapewnienie im opieki.

Gmina na realizację zadania poniosła koszty roczne w wysokości 150.000,00 zł

(12.500,00 zł miesięcznie).

Sprawę prowadzi: Renata Olejnik
nr tel.044732-18-26
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.
E-mail: r.olejnik@piotrkow.pl



U R Z Ą D MIEJSKIw Poddębicach
ul Łódzka 17/21

99„200 Poddębice Poddębice, dn. 25.02.2008 r.
te!, 6782580. fax 6783995

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

Nasz znak: ROŚ. 7080-12/08

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie

informuję, iż Rada Miejska w Poddębicach podjęła stosowną uchwałę

Nr Y/25/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych

zwierząt.

Umowa na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z naszego

terenu została zawarta z hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego,

ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź.

W 2007 r. wyłapano z terenu Miasta i Gminy Poddębice 29 bezdomnych

psów. Koszt realizacji całego zadania - 51359,23 zł.

Gmina za opiekę nad przebywającymi w Hotelu zwierzętami obciążana

jest fakturami.

2 up.

Elżbieta Król
SEKRETARZ PODDĘBIC



w
ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne
woj. łódzkie

-2-
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

Nasz znak: 7080/1/08 Poświętne, 15.02.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. Wójt Gminy Poświętne
uprzejmie informuje , że w 2007 roku na terenie gminy nie występowały
problemy związane z bezdomnymi zwierzętami.
W związku z tym nie była podpisana żadna umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i gmina nie poniosła żadnych wydatków .
W bieżącym roku prowadzone były rozmowy ze schroniskiem dla zwierząt w
Łodzi o możliwości wykonywania takich usług i w razie potrzeby będziemy
korzystać z tej formy pomocy .

mgrinż. -czj sław Stępień



URZĄD MIEJSKI
97-570" P R Z E D B Ó R Z Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Mostowa 29
teL 781-2241 (66), fax 781-21-80 Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa.

Nasz znak: I.R.Ś. 6134/02/2008 Przedbórz, dnia 29.02.2008

Gmina Przedbórz w roku 2007 miała podpisaną umowę z „Hotelem dla
zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, w
którym przebywały bezdomne psy odłapane z terenu gminy Przedbórz.
W roku 2007 przebywały 2 psy odłapane w 2006 roku, 8 szt. psów odłapanych
w 2007 roku, z których 8 szt. pozostaje do chwili obecnej w hotelu. Płatność za
opiekę jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
hotelu.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 8910,88 zł.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2008 jest kontynuowana umowa z w/w
„Hotelem"

S E K

mgr/Wojciech Karbownik



Urząd Miasta Radomska
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, teł. (0-44) 685-45-10, fax: (0-44) 685-45-13

www.radomsko.pl, e-mail: um@radomsko.pl

Radomsko, dnia 20 lutego 2008 r.

Znak: TOS.7080-1/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008r.(data wpływu 14.02.2008r.) uprzejmie
informujemy, że:
1) w 2007r. obowiązywała umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Radomska a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dot. prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt. W umowie zawarty jest obowiązek wyłapywania bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.

2) Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt
Gminy Miasta Radomska w 2007r. j.n.
a) stan początkowy

- psy 102 szt.
-koty 16 szt.

b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska w 2007 roku
-psy 113 szt.
- koty 33 szt.

c) ilość zwierząt sprzedanych w 2007 roku
- psy 108 szt.
- koty 12 szt.

d) ilość zwierząt poddanych eutanazji w 2007 roku
- psy 15 szt.
- koty 6 szt.

e) ilość zwierząt padłych w 2007r.
-psy 17 szt.
- koty 3 szt.

f) ilość zwierząt zbiegłych w 2007r
- psy 2 szt.
- koty l szt.

g) stan ilościowy na dzień 31.12.2007r
- psy 80 szt.
- koty 25 szt.



URZĄD GMINY
97-588 RadeiskB, ul Fi' 'Mi8gQ 34

pow. rodomszc«jm'k!, woj. łódzkie
fax 0-44/685-13-60

łel. 0-44/683-46-83, 683-27-07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej

Znak : KZP.7062-0006/08 Radomsko, dn. 26.02.2008 r.

Urząd Gminy Radomsko w odpowiedzi na pismo z dn. 11.02.2008 r.

dotyczące „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" w 2007 roku,

informuje :

1. Gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku z siedzibą

przy ul. Stara Droga, któremu podlega miejskie schronisko.

2. W schronisku umieszczono 5 psów.

3. Opłata za umieszczenie psa w schronisku realizowana była jednorazowo za

sztukę. Za w/w usługi zapłacono łącznie kwotę 2.438,51 zł.

Z up.
ini. Wieś

K I E R
Releratu

ł Zamówi
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WDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
96-200 Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

B I U R O
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GK 708/ 03 /2008 Data: 28.02.2008 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. tut. Urząd
informuje , iż od momentu wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt, każda gmina we
własnym zakresie zapewnia opieką bezdomnym zwierzętom na swoim terenie.
W roku 2007 tut. Urząd nie miał podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
natomiast od 4 stycznia 2008 roku została podpisana umowa z Hotelem dla Zwierząt z
siedzibą w Łodzi na wyłapywanie i przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Rawa Mazowiecka.

NACZELNIK
Wydziału Gospoforki Komunalnej

mgr Piotrowski



U ft Z.ą O
R A W A MAZOWIECKA

AL Konstytucji 3-go Maja 32

Znak: OŚ. 0717/3/2008 Rawa Mazowiecka 25.02.2008r.

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

W związku z otrzymanym pismem w dniu 15.02.2008r. od Państwa, w sprawie
udzielenia informacji na przysłane od Państwa poszczególne pytania, odpowiadamy:
Ad. l. Gmina Rawa Mazowiecka w 2007 roku miała podpisaną umowę z hotelem dla
zwierząt i ptactwa domowego, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź.
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka zawiera umowę z tym hotelem od kilku lat oraz posiada
w roku bieżącym.
W/w hotel zajmuje się wyłapywaniem i hotelowaniem zwierząt, w tym bezdomnych psów
z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. Hotelowane zwierzęta są trzymane w hotelu tak długo,
dopóki nie znaj da przyszłego właściciela.
Ad.2. Liczba wyłapanych i hotelowanych psów w hotelu w roku 2007 wynosiła 31 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wynosił ok. 58 000 zł brutto.
Płatność realizowana była i jest na konto hotelu przelewem, za każdy miesiąc, zaraz po
przyjściu rachunku do Urzędu Gminy, wyszczególniając na fakturze każdego psa, jego
odłapanie i hotelowanie, zgodnie z zawartą umową.

j „WÓJTA GMINY

jfr^i
S E K R ER A F?^^ rTX,( | (̂  y

rakubiak
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w R E G N O W I E
96-232 R e g n ó w

powiat rawski, woj, łódzkie
tel. (O 46)813-16-23, tel/fa* (O 46) 813-16-25

REGON 7 5 0 4 4 6 2 3 5
MJP R 3 5 - 1 2 - 0 3 - 8 3 3
ZW.6053/3/2008

Regnówdn. 18.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 11 lutego 2008 roku , znak: LZ 119 , Urząd Gminy w
Regnowie informuje , że posiada aktualną umowę z „Hotelem dla zwierząt i ptactwa
domowego" w Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny 56. W roku 2007 gmina Regnów nie
korzystała z usług powyższej firmy.



Ręczno, 03.03.2008r.

Piotrków

Nr sprawy: RO / 6076 / 1 / 2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008r., dotyczącego udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie," Urząd Gminy w Ręcznie informuje, że w 2007 roku gmina nie miała podpisanej
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie udzielała również zleceń jednorazowych
na wyłapywanie, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, w związku z powyższym nie poniosła
kosztów wynikających z tego zakresu. W przypadku zajścia konieczności opieki nad bezdomnymi
zwierzętami zostaną one przekazane za jednorazową opłatą uiszczoną przez urząd.



L-2-

Rogów, dnia 26.02.2008 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa na wniosek z dnia 11.02.2008r o udzielenie informacji
publicznej na temat zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję co następuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2007r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i ?lub zapewnienie im dalszej opieki?
W 2007 roku Gmina zawarta umowę z Mariolą Siemińską posiadającą zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nrew. VRHU III G 41-229/2001
zamieszkałą Łódź, ul. Zbocze 2 m. l, prowadzącą Hotel Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56. Przedmiotem umowy jest rezerwacja l boksu hotelowego oraz opieka nad
bezdomnymi wyłapanymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu gminy Rogów. W ramach
opieki bezdomne zwierzęta maj ą zapewnione; prowadzenie ewidencji oraz oddawanie
zwierząt do adopcji, opiekę, wyżywienie nadzór weterynaryjny, w tym profilaktykę i leczenie.
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i /lub utrzymywanych na

koszt gminy w 2007roku?
Na telefoniczne zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy został odpłapany i umieszczony
w/w hotelu l pies.
3. jaki był w 2007r. koszt realizacji całego zadania i jak była forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

Ponieważ nie otrzymaliśmy faktury, które zgodnie z umową winny być nam wystawiane co
miesiąc nie ponieśliśmy kosztów z tym związanych.

;WÓJT

^ (̂r
MagddlenaKolasińska



,w Rokiem.ach
T ora s » go wek* 9

pow. tojB«.as»wski, wqj. łódzkie
iei .1ks (0-44) 719-50-12

lub 719-50-10 Rokiciny - Kolonia , dnia 28 lutego 2008 r.

Nz: 7062 / 1 / 08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros „
Ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd
Gminy w Rokicinach uprzejmie informuje :

Ad. l Gmina Rokiciny w roku 2007 posiadała zawartą umowę na wyłapywanie i
sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla zwierząt i ptactwa
domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56

Ad. 2 W okresie 2007 roku na terenie naszej Gminy odłapano 4 bezdomne psy , którym
zapewniono opiekę w w/w hotelu .

Ad 3 .Gmina za odłapanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2007
wydatkowała z budżetu Gminy kwotę 5 246.00 złotych

Z poważaniem :



. ti G^FLa Rozprza, dnia 15 lutego 2008r.

jm^̂ .̂900^37-3^ T

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

Nasz znak: GK 7040/ 11 / 2008

Urząd Gminy w Rozprzy udziela informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" :

1. gmina w 2007r. miała stałą umowę z "Hotelem dla zwierząt" ż siedzibą w
Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 oraz udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z „ Towarzystwem Opieki nad zwierzętami"
Oddział Piotrków Tryb.,

2. ogółem wyłapano w 2007r. 40 sztuk bezdomnych psów na koszt 8,5
tys.zł.



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim
Aniołem

n p - A D G M I N Y 04-886 Warszawa
f7-438 Rusiec ul.Garnecka 37 A
u l ' W i e l u ń s k a 35

NIP 832-10-17-741
Rusiec.26,02,2008

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy w Ruścu, pow. bełchatowski informuj e,że gmina w 2007r

nie podpisała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jesteśmy gminą typowo rolniczą i nie mieliśmy przypadku zgłoszeń co do
bezdomnych zwierząt.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina posiada taki obiekt do
przetrzymywania bezdomnych zwierząt na wypadek ich wyłapywania i
umieszczenia.

W tym też celu w roku 2007 gmina zakupiła chwytak na agresywne psy
gdyby sutuacja taka miała miejsce.

Z poważaniem
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000545923
U R Z Ą D GMINY

'8-332 RZĄŚNIA, ul. Kościuszki 16 D , . , . onnc m 1Qpow. pajęczański.woj. łódzkie Rząsma, dmą 2008-02-19
lel. 044/ 631 -71 -22, fax 631 -7 J -29

-

U.G.6073/1/08

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Gminy w Rząśni informuje,

że w 2007 roku gmina miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym

„SANIKOM" sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów na wyłapywanie

bezdomnych psów, przewożeniu i umieszczaniu ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt

oraz opiece nad nimi do czasu znalezienia im opiekunów.

Gmina udzieliła również zlecenia na wykonanie usługi transportu i przyjęcia bezdomnych

psów do schroniska - Fundacja „ZWIERZYNIEC", ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń.

Zlecenie dotyczyło jednego psa oraz dwóch szczeniąt.

Koszt realizacji zadania 600 złotych, jednorazowa opłata za umieszczenie psów w

schronisku.

lp.
S E Kf R OTA R Z GiM i N Y

Ja•n f^afiłĄy,



Rzeczyca drrvtó. lutego 2008r.

WÓJT GMINY
R Z E C Z Y C A

woj. łódzkie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A

04-886 Warszawa

RRiZP MSz. 6073-01/08

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej dotyczącej wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" informuje co następuje:

Bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rzeczyca sprawuje

Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy - zakład budżetowy Gminy Rzeczyca .

ŻUK zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów, które są następnie umieszczane w gminnym

schronisku dla psów. Schronisko usytuowane jest przy Gminnym Składowisku Odpadów Stałych

w Roszkowej Woli. Obiekt schroniska jest ogrodzony i posiada stały dozór.

Psy przebywające w schronisku znajdują się pod opieką lekarza weterynarii. W 2007r. koszt

szczepień wyniósł 284,62 zł.

W 2007r. z budżetu gminy pokryte zostały koszty utrzymania 25 szt. psów w schronisku.

Koszt wyniósł 6.357,00 zł. Są to wydatki związane z zakupem karmy oraz koszty transportu.

Z 25 psów przebywających aktualnie na schronisku 5 psów zostało złapanych jako bezdomne.

W Ó J T



URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
95-030 Rzgów Piać 500-lecia 22
Tel.0422U1210-ld./Fax0425 Rzgów, dnia 2008.02.19
NIP 7290006857 Regon 000547827

e-mail: sekr^tariat@rzflow.p!

RG: 6052 (Q) 2008

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

Dotyczy pisma z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie :

Wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd Miejski w
Rzgowie uprzejmie :

Odnośnie rozwiązania problemów bezdomności zwierząt zgodnie z ustawą z dnia l sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 106 z 2003 roku póz. 1002 z póz. zm. ) uprzejmie
informujemy , że podejmowaliśmy działania w kierunku podpisania umowy z firmami , które
wyłapywałyby i przyjmowały do schroniska bezdomne zwierzęta , które znajdą się na terenie
naszej gminy .
Działania te jednak nie powiodły się , gdyż niektóre z firmy nie dawały gwarancji rzetelnego
rozliczenie się co do terminu przetrzymywania bezdomnych zwierząt , a także budziły duże
wątpliwości co do warunków przetrzymywania tych zwierząt.
Poziom świadczonych usług w niektórych schroniskach , nie zawsze jest adekwatna do
przekazywanych funduszy na ten cel dlatego, też uważamy że warto przekazać pieniądze na
prowadzenie schroniska w którym bezdomne zwierzęta będą mieć należytą opiekę i dobry
program adopcyjny , a nie będą przetrzymywane jak najdłużej i nie zawsze w godziwych
warunkach.
Dlatego też dążymy do utworzenia Powiatowego Schroniska dla bezdomnych zwierząt dla
powiatu łódzkiego wschodniego. W tej sprawie zostało skierowane pismo do burmistrzów i
wójtów gminy województwa łódzkiego wschodniego celem podjęcia wspólnych działań w
kierunku utworzenia Powiatowego Schroniska dla zwierząt bezdomnych .
Informujemy , że mamy na utrzymaniu psy , które stróżują teren obiektu : Wodociągów i
Kanalizacji oraz wysypiska śmieci. Psy są utrzymywane i leczone na koszt gminy.

B U R M I S T R Z
/WUU**—
tielczarek
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BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

RW.II.6134/ 3 /2008 Sędziejowice, 2008-02-25

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 1.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.)

dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi

zwierzętami Urząd Gminy Sędziejowice uprzejmie informuje, że:

1) Gmina Sędziejowice zawarła 18 lipca 2003 r. umowę z HOTELEM DLA

ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO z siedzibą w Łodzi

ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowanym przez Mariolę Siemińską.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2) W 2007 r. koszt odłapania i hotelowania zwierząt wyniósł 28.537,02 zł..

Odłapano w 2007 r. 12 szt. psów.

Na dzień 31.12.2007 r. hotelowano 18 psów.

3) Rozliczanie finansowe za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt

odbywało się poprzez wystawianie comiesięcznych faktur,

z wyszczególnieniem okresu hotelowania zwierząt, kosztów tego

hotelowania oraz kosztów odłapywania.

.
Kierownik Referatu

Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Argos BOZ

From: "Ug.Siemkowice@post.pl" <UG.Siemkowice@post.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 7 marca 2008 00:29
Subject: Odpowiedź na wniosek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Gminy w Siemkowicach informuje:
ad. 1 W 2007 r. gmina miała podpisaną umowę z hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
ad. 2 W 2007 r. do hotelu oddany był 1 bezdomny pies
ad. 3 Miesięczny koszt utrzymania 189,10 zł., płatne przelewem

Z poważaniem
Krystyna Fryś

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.6/1316 - Release Datę: 2008-03-06 18:58
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SIERADZ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Wasze pismo z
dnia
15.02.2008 r.

Znak

LZ132

Nasz znak

WIK/O/7083/5/08

Sieradz, dnia

26.02.2008 r.

Sprawa: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do pisma znak LZ 132. które wpłynęło do Urzędu Miasta w Sieradzu
dnia 15.02.2008 r. informujemy co następuje:
1) w 2007 r. Urząd Miasta Sieradza zawarł następujące umowy na wykonanie zadań

związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
- z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Sieradzu na wykonanie zadania pod

nazwą „Usługi związane z tymczasowym przetrzymywaniem wyłapanych i
dostarczonych z terenu miasta Sieradza bezdomnych psów lub innych zwierząt"

- oraz dwie umowy z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego - Mariola Siemińska,
na wykonanie zadania pod nazwą „Usług związane z docelowym przetrzymywaniem
dostarczonych z terenu miasta Sieradza bezdomnych psów lub innych zwierząt:
pierwszą w dniu 05.01.2007 r., a drugą07.08.2008 r.;

2) na koszt Urzędu Miasta Sieradza w 2007 r. utrzymywanych było 130 psów;
3) koszt realizacji całego zadania opiewał na kwotę 280 000,00 zł z czego:

- wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 40 000,00 zł
- hotelowanie psów kosztowało 140 000,00 zł.

rozliczanie za wykonaną usługę następowało na podstawie faktur częściowych
wystawianych co miesiąc w oparciu o rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu wg
stawek jednostkowych przedłożonych w ofercie przetargowej.

ZASTĘPCA PREZY0EN/A MIASTA

Ceąbry Szydlo

Sporz. w 2 egz.
Egz. Nr l - Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A, 04-886Warszawa
Egz. Nr 2 - a/a

Iza Wolniewicz , lei. 043 826 61 40
i wnlni(-wif7(gliim<;ipr;iH7 pl

URZĄD MIASTA SIERADZ
Plac Wojewódzki l, 98-200 Sieradz, tel. (043) 826 61 65, fax (043) 822 30 05, www.umsieradz.pl um@umsieradz.pl

1509001:2000



w SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Warcka 8

tel.(043) 822 44 42

Nasz znak: RG 7080/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Data 2008-02-18

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczącego

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd

Gminy w Sieradzu informuje jak niżej:

- w 2007 r. gmina Sieradz miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad

zwierzętami bezdomnymi z Hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi ul.

Kosodrzewiny 56, którego właścicielem jest Pani Mariola Siemińska.

- w 2007 roku w/w hotelu opiekę sprawowano nad 6 do 9 psów.

- ogólny koszt utrzymywania i odłapywania zwierząt w 2007 r. wyniósł

15 547,07 zł słownie /piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych

07/100.

Należności były przekazywane na podstawie wystawionych faktur VAT.

Wójta



WÓJT GMINY SKIERNIEWICE
96-100 Skierniewice, ul. m & W^23 Biuro Ochrony Zwierząt

skiemiewkk, w0]. Fundacji dla Zwierząt „ Agros
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

RGK. 7062-21/08 Data: 01 kwietnia 2008 r.

Dotyczy odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem.

1. W 2007 r. gmina Skierniewice zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Błoniu.

2. W 2007 r. odłowiono cztery bezdomne zwierzęta.
3. Za realizacj ę powyższego zadania ustalono ryczałtową miesięczną odpłatność

w wysokości 1050,00 zł.

p. WrÓJIA~N

Izabela ŹaczKiewicz
ZASTĘPCA WKUTA



Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

PG 6076/2/2008 Skomlin, dnia 31.03.2008 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczące opieki

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Skomlinie

informuje, iż w przypadku pojawienia się na terenie tejże gminy bezdomnych

zwierząt zleca wyłapanie ich poprzez schronisko mieszczące się w Wieluniu

przy ul. Zielonej 22 A, a następnie umieszczenie ich w tym ośrodku.

Po wykonaniu zlecenia Urząd Gminy w Skomlinie uiszcza należną opłatę.

Informujemy jednocześnie, że w 2007 roku na terenie gminy Skomlin nie

odnotowano żadnych przypadków pojawienia się takich zwierząt.

WÓJT



URZĄD GMINY w Słupi
pow. skierniewicki
96-128 SŁUPIA

tel7fax (0-46) 831-55-14
tel.(0-46) 831-55-91; 831-52-42 Słupia, dn. 25 lutego 2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

znak: RGR-6052/2/08

Urząd Gminy w Słupi w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego znak LZ 131 informuje,

ze.

1. W 2007r. gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki, a jedynie udzielała zleceń na wyłapanie

i przyjęcie do schroniska w/w zwierząt.

2. W ubiegłym roku zostały wyłapane 3 psy w tym dwa zostały przewiezione do

schroniska, a l poddany został eutanazji.

3. Koszt wyłapania zwierzą wyniósł łącznie l 196,00 zł w tym zaf eutanazję

96,30 zł, a za odłów i przyjęcie do schroniska l 100,00 zł.

W OJ

MirosławMhńilski



J.

URZĄD GMINY
W SOKOLNIKACH

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 SokoSniki

te!. 0827846195,0627845176, fax G62784S194
NfP 6'K>-00-?

Sokolniki, dnia 19 lutego 2008r

GK 6134/1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Biura Ochrony Zwierząt z dnia 11 lutego 2008r Urząd Gminy w

Sokolnikach informuje:

- Gmina Sokolniki w 2007r. nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

- w 2007r na terenie Gminy Sokolniki nie odnotowano żadnych przypadków wyłapania i

przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska.

- Gmina w 2007r. nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wyłapania i utrzymania bezdomnych

zwierząt.

SEKRĘMRZ GMINY

Jolanta Wwaka-Gnych

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



STRYKÓW ;

URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl www.bip.strykow.pl e-mail: stiykow@strykow.pl

Stryków, dnia 18.02.2008 r.

Roi. G.K. 7080/4/2008

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.02.2008 r. w

sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", Urząd Miasta-Gminy w Strykowie uprzejmie

informuje, że w 2006 i 2007 roku gmina Stryków realizowała zadanie własne -ochronę przed

bezdomnymi zwierzętami.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2006 rok była przeznaczona kwota 50 000,00

zł, która była zrealizowana a w 2007 roku kwota 88 000, OOzł która również została w całości

zrealizowana. Pozostałe dane, o których udostępnienie Państwo występujecie nie są informacją

publiczną.

mpr B
7,-ca ?.yni
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URZĄD QIV1JNY STRZELCE Strzelce, dnia 26 lutego 2008r.
ul. Leśna 1

99-307 Strzelce, woj. łódzkie
tel. (024) 356-66-01

BIURO OCHRON Y ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Strzelce w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11
lutego 2008 roku (data wpływu: 19.02.2008r.) uprzejmie informuje, iż w roku 2007 Gmina Strzelce
podpisała następujące umowy :
- z Firmą Usługową JHERKULES" z siedzibą w Kotliskach 6, gmina Kutno na wyłapywanie

oraz przewożenie bezpańskich psów z terenu gminy do schroniska,
- ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" z siedzibą w

Kotliskach 13, gmina Kutno na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z
terenu Gminy Strzelce.

Ogółem w 2007 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 9 psów, a następnie obciążano gminę
kosztem ich utrzymania.
Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 27.677,55 zł, z czego:
- na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę 3.020,12 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 24.657,43 zł.
Forma płatności za opiekę w schronisku oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką, Opieka za wyłapywanie oraz przewiezienie psów do schroniska uzależniona jest od
ilości psów oraz obejmuje ryczałt miesięczny.

Jednocześnie Urząd Gminy Strzelce zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie przez Państwa
następujących informacji:

1. jakie działania w zakresie pomocy bezdomnym zwierzętom i zwierzętom krzywdzonym
przez ludzi oraz zapobiegania i zwalczania źródeł takich zjawisk zostały podjęte przez
Fundację w 2007roku?

2. jakie są źródła finansowania działań Fundacji oraz zbiorcze dane finansowe (w tym
poniesione koszty na realizację statutowych celów) w 2007 roku ?

Biorąc pod uwagę wysokie nakłady finansowe ponoszone przez tul gminę w zakresie
wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Strzelce zwraca się z pytaniem o możliwość i zakres wsparcia w/w działań.



L z.

URZĄO GMINY
Strzelce Wielkie

pow. pajęczański, woj. łódzkie Strzelce Wielkie, dnia 26.02.2008 r.
98-337 Strzałce

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

N r 7040/1/08

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku, Urząd Gminy informuje, że:

- w 2007 roku Urząd Gminy miał zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Hotelem Dla

Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56,

- w 2007 roku wyłapano 10 bezdomnych psów na koszt Urzędu Gminy,

- koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 15.200 zł., płatność oparta na bieżącej ewidencji

zwierząt w hotelu.

rw
rJanusz Komar



MIEJSKI Biuro Ochrony Zwierząt
w Sutejowie

97-330 Sulejów u,konecka 42 Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

IR.7638/N/12/2008 data: 14.03.2007r.

W nawiązaniu do Waszego pisma w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina

Sulejów:

• w roku 2007 współpracowała na podstawie zlecenia ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Tryb.,

• w roku 2007 z terenu Gminy Sulejów do w/w schroniska przewieziono 103

bezdomne psy,

• koszt -powyższego zadania w roku 2007 wyniósł 13.980 zł, płatne jednorazowo

za każdego umieszczonego psa w schronisku.

Wyłapywaniem bezpańskich psów na terenie naszej jednostki zajmuje się

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie.



L.-L

u R z Ą D G M Ą
w 8 Z C Z E f f p JJ£go 8 Szczerców, dnia 22.02.2008r.97-420 Szczerców _ - gQ 50

G.B.4/6062/3/08

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
11 lutego 2008r. dotyczący wykonywania przez gminy zadania pn. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informujemy:

W 2007 roku Gmina Szczerców miała zawartą umowę z hotelem dla zwierząt.
Na koszt gminy utrzymywanych było sześć psów. Dwa z nich są hotelowane od roku
2006). W 2007r na realizację w/w zadania gmina poniosła koszty w wysokości około
9.000,00 zł.

Z M p . faftf TA
)£/

Andrzej Labryszewski
K I E R O W N I K R E F E R A T U



Gmina Świnice Warcki*
Świnice Warckie. 25.02.2008.o , *99-140 Swinice Wareius

NIP 775-24-07-0 'i 5
REGON 3!1019>33

WOŚ -6252-4/2008

BIURO OCHRONY

ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt "Argos"

Urząd Gminy w Swinicach Warckich informuje, że w 2007 roku

nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienia nim opieki.

WÓJT GMINY

^/^/inż. Krzysztof Próchniewicz



URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maź.

ul.POW10/16
Wydział Inżyniera Miasta

WIM.7080-11/08

Tomaszów Maź., dnia 21 lutego 2008 r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania związanego z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że:

1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ma podpisaną umowę na okres od 01.04.2005 r.
do 31.03.2008 r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - Grzegorz Woskowski
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3, która dotyczy prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2007 roku wynosiła 248, przy czym w schronisku stale
przebywa około 130 zwierząt.

3. Ww. umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy,
które w 2007 r. wyniosło 154553,82 zł.

a/a J.K.



Tomaszów Maź. 2008-02-20.

U R Z Ą D G M I N Y
97 200 Tomaszów Maź. Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 .. . n/^/^ow
tei.044 724 55 73 (astm 723 so 33 Fundacji dla Zwierząt „ARGOS

REGON 000551042 TT, *-< " , -,— .'NIP 773-16-77-235 Ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: 7621-1/07

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r., odnośnie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidziane ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że w roku 2007 Gmina Tomaszów

Maź. podpisała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt na świadczenie usług

w zakresie wyłapywania, przyjmowania do schroniska i przetrzymywania w schronisku

zwierząt . Koszt realizacji całego zadania wyniósł 18,506,62 zł (płatność za wykonaną usługę

dokonywano jednorazowo za umieszczenie w schronisku zwierzęcia) w ilości 32 szt.

WÓJT



U R Z Ą D MIASTA Tuszyn, dnia22.02.2008 roku
w T U S Z Y N l f c '

Ul, Piotrkowska 2/4
95-0*0 T U S Z Y N

woj. łódzkie
Regon 000526475

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

ZDiZ-6132/6/08

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 roku, które wpłynęło do
tutejszego Urzędu w dniu 15.02.2008 roku, Urząd Miasta w Tuszynie
informuje, że w 2007 roku mieliśmy podpisaną umowę z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny, na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - psom z terenu miasta i
gminy Tuszyn.
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego przejmował obowiązki z
zakresu opieki nad zwierzętami i wykonywał usługi odłapania
zwierząt.
W roku 2007 przebywało w schronisku średnio w miesiącu około 35
szt. psów na koszt gminy i ponieśliśmy koszty odłapania 13 sztuk
bezdomnych psów.
W roku 2007 ogólny koszt realizacji zadania wyniósł: 79.670 zł.
Płatność odbywała się za miesięczny okres pobytu zwierząt w hotelu i
wykonanie usługi odłapywania zwierząt



LI
URZĄD MI1JSKI W UJEŹDZIE

47-i 43 Ujazd
ul. Stewięcicka 19

RG 7080-1-K/2008 Ujazd, dnia 10.03.2007 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 lutego 2008 r. informuję, że z

terenu Gminy Ujazd w 2007 roku wyłapano i oddano do schronisk 5 psów w tym:

• 2 psy oddano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu

na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie

wyłapywania i opieki nad bezdomnymi psami. W ramach porozumienia gmina

partycypowała w kosztach w kwocie 2.760,00 zł.

• 2 psy oddano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu

na podstawie jednorazowego zlecenia i zapłata nastąpiła na podstawie faktury

w kwocie 1.700,00 zł.

• l psa oddano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu na

podstawie jednorazowego zlecenia i zapłata nastąpiła na podstawie faktury w

kwocie 1.220,00 zł.

W 2007 roku Gmina Ujazd wydatkowała łączną kwotę 5.680,00 zł. za wyłapywanie i

umieszczenie psów w schronisku z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej i

godziwych warunków pobytu do czasu odbioru przez właściciela, sprzedaży lub

naturalnej śmierci.

z U/BURMIST$:A

6man Więcek
Sekretarz Gminy



U R Z Ą D G M I N Y
w UJEŹDZIE

97-225 Ujazd. ul. Pl Kościuszki 6
potu. tomaszo ujski , !U r j . łódzkie
tel./fax 719-21-29, te!. /19-23-61

Regon 000 550 999

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A.

Nasz znak: 7082/2/2008 Ujazd, dnia 18 lutego 2008 r.

Urząd Gminy w Ujeździe przesyła informacje nt. sposobu i skutków wykonywania

zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zgodnie z Waszym

wnioskiem z dnia 14 lutego 2008 roku :

Ad. l Gmina Ujazd w roku 2007 podpisała umowę na wyłapywanie i hotelowanie

bezdomnych zwierząt z HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Mariola

Siemińska ; 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56.

Ad. 2 W roku 2007 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 14 bezdomnych psów.

Ad.3 Koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 9.610,10 zł. .Forma płatności - opłata

jednorazowa , za każde zwierzę odebrane przez zleceniobiorcę , oraz( hotelowanie, opieka

weterynaryjna) po przedstawieniu faktury przez właściciela hotelu.

mgr tnz. nmlen\ Goździk\

Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (0-44) 719-21-29 wew.



URZĄD MIASTA
w Uniejowle

ul. Bł. Bogumiła 13. 99-210 Uniejów
N I P 668^.90-2^ R-rt v^29232 Uniejów, 27 lutego 2008 r.

OŚ. 0717/10/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

uLGarncarska 37A

07-886 Warszawa

Dotyczy udzielenia informacji o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im

dalszej opieki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. (LZ 151), Urząd Miasta w Uniejowie

informuje, iż w 2007 r. usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i

zapewnieniu im dalszej opieki wykonywał na terenie Gminy Uniejów, Hotel dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, na -podstawie umowy

zawartej w dniu 18.08.2005 r.

W 2007 r. utrzymywano na koszt gminy 8 psów. Całkowity koszt za wyłapywanie i

hotelowanie bezdomnych zwierząt w 2007 r. wyniósł 8 135,90 zł (słownie: osiem tysięcy sto

trzydzieści pięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy). Forma płatności za opiekę oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

B U R M I S T R Z

^^^

fgr JdagfKaczmarek



Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
URZĄD GMINY i MIASTA ui Garncarska 37A

w W A R C I E
98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

tei. (43) 829 40 01, fax (43) 829 45 06
pow. sieradzki, \vqj. łódzkie

Znak.RiOŚ-605-1/08 Data. 27.02.2008 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008 r. Urząd Gminy i
Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:

• W roku 2007 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt (psy, koty) i zapewnienie im dalszej opieki z
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Pani Mariola Siemińska,
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56, tel. O 501066519.

• Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r. było 17 szt.
psów.

• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2007 r. ogółem-28.303 zł.



LZ
URZĄD GMIIM ,

w Widawie
o!. Rynek Kościuszki 10 Widawa, dnia 2008.03.17

98-17O Widawa
RG.6134-2/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt ,?Argos"
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Widawie w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego b.r. uprzejmie
informuje, że w roku 2007 Gmina Widawa miała zawartą stałą urno we na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki z Panią SiemińskąMariolą, prowadzącą
działalność gospodarczą o nazwie Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.

W roku 2007 zostało odłapanych 8 psów. Łącznie w roku 2007 na koszt gminy w
schronisku pozostawało 15 psów, których koszt utrzymania wyniósł 18.629,40 zł ( słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotch 40/100 ).

r\w ó j t a

a Baczy h
'podi iYspekior



URZĄD GMINY Wielgomłyny, dnia 14.02.2008 r.
w WIELGOMŁYNACH

ul. Rynek I
po^soi radonwczański

woj. łódzkie
tel. 44/78710 87, fax 44/787 iQ«2

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 3 7A

OZ. 6134/1/2008

Stosownie do pisma z dnia 11 lutego 2008 roku dotyczącego sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Wielgomłynach informuje, że w 2007 roku
mieliśmy podpisaną stalą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

W 2007 roku mieliśmy 4 przypadki bezdomnych, podrzuconych zwierząt
(psów). Zwierzęta te nie zostały przekazane do schroniska, gdyż we własnym
zakresie znaleźliśmy dla nich właścicieli.

Koszty realizacji zadania wynosiły 60,00 zł, a były one związane z
zaszczepieniem zwierząt przeciwko wściekliźnie. Innych nakładów nie
ponieśliśmy, gdyż zgodnie z umową ze schroniskiem obciążono by nas kosztami
z chwilą dostarczenia zwierząt do schroniska.



w
plac Kazimierza Wielkiego l

98-300 Wieluft , woj, tódzkle wid n ^ 25.02.2008 r.
»Bt. (043) 8860215, fex (043) 686026"

GKM. 7080/3/08

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

W związku z pismem z dnia 11.02.2008 r. dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż:

1. W roku 2006 została zawarta umowa z Fundacją „Zwierzyniec" w Wieluniu przy ul.
18 Stycznia 131, której przedmiotem jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki,

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt
gminy w 2007 r. wynosi 71 psów na koniec 2007 r.,

3. Koszt całkowity poniesiony przez Gminę Wieluń na realizację w/w zadania wynosi:
50.000,00 zł.

BURISTRZA

ir Kluska,
ospodarid
kantowe!

URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
pl. Kazimierza Wielkiego l, 98-300 Wieluń, powiat wieluński, woj. łódzkie,

tel. 043 8860228, fax. 043 8860260
www.um.wielun.pl, www.bip.um.wielun.pl

e-mail: um.wielun@um.wielun.pl
NIP 832-10-26-131, REGON: 000525659



' Wieruszów, dn. 21.02.2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Udzielając informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt stwierdzam, co następuje:

1) Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Wieruszów ma charakter okresowy.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne

w Wieruszowie SA , z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Ponadto na terenie

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest tymczasowy punkt do przetrzymywania

wyłapanych zwierząt. Gmina posiada również umowę na hotelowanie bezdomnych zwierząt

zawartą z Przedsiębiorcą - Mariolą Siemińską, zamieszkałą w Łodzi, przy ul. Zbocze 2ml,

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Hotel dla zwierząt" z siedzibą w Łodzi,

ul.Kosodrzewiny 56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr V RHU III G 411-

229/2001 prowadzoną przez Prezydenta Łodzi.

2) Ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt Gminy Wieruszów w roku 2007:

19 psów.

3) Koszt realizacji całego zadania za 2007r wyniósł - 37.807,72 zł

Koszty hotelowania psów płacone są co miesiąc za każdego psa, oparte na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających pod opieką.

ZASTĘPCA ABURMISTRZA

inż. Anfel' Małys
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URZĄD GMINY
98-324 Wierzchlas

tel (0-43) 88 66 110 do 113
powiat wieluński, woj. łódzkie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Nasz znak: G. W. R. 6073-1/08 Data: 2008-02-18

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r. informujemy, że na

terenie naszej Gminy w 2007 roku wyłapano 7 szt. psów.

Zlecenia wykonała Fundacja „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia 131 Wieluń, która

posiada schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieluń.

Ogółem koszty poniesione w 2007 roku wyniosły 2100 zł.

msrr i
OG

sztof Adnarek
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Tadeusz Wypych

From: "Rolospr" <rolospr@mm.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 19 lutego 2008 11:20
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Urząd Gminy
Witonia
UL Starzyńskiego 6a
99-335 Witonia

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania informujemy, że w roku 2007 mieliśmy podpisaną umowę z Firmą „Herkules",
Kotliska, 99-300 Kutno, na wyłapywanie bezdomnych psów i przewożenie ich do schroniska „Przyjaciel"
w Kotliskach, z którym również mieliśmy zawartą umowę.
W roku 2007 był 1pies utrzymywany na koszt Gminy za sumę185,44 zł. (koszty oparte na bieżącej ewidencji)
Koszty łapacza zgodne z warunkami umowy za rok 2007 - 900,00 zł. ryczałtu.
Ogółem: 1085,44 zł

K. Bojarski



u
Urząd Gminy w \Vodzieradach

98-105 W o d z i e r a d y
tei./o-43/ 677 33 22 (ax 677 33 15 Wodzierady, 2008-02-21

łf*« u j , wo). łódzkie

Znak: ROŚ. 7062/1 2/08

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

W związku z Państwa pismem z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że w 2007 r.:

1. Gmina Wodzierady miała zawartą umowę z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą

w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami.

2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy - 6 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

z tereny gminy wyniósł 8.259,40 zł, forma płatności - ryczałt oparty na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

jta



Wola Krzysztoporska dn.15.02.2008r
URZĄD GMINY '
97-371 Wola Krzysztoporska

ul. Kościuszki 5
tol,(044)618--39-61 fax 616-39-60

powiat pietrkowski „. _ , „ .
Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak: SR 6052-A/2/08

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie uprzejmie informujemy , że Gmina Wola Krzysztoporska w 2007 roku miała

podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki

z „Fundacją Zwierzyniec „ w Wieluniu ul. 18 -go stycznia 131 98-300 Wieluń , liczba zwierząt

wyłapanych w 2007r wynosi: 27 szt psów , koszt realizacji całego zadania wyniósł - 15.082,00 zł

płatność jednorazowa.



Wolborz, dnia 18.02.2008 r.

URZĄD GMINY
97-320 W O L B O R Z

P l . W ł . Jagiełły 26 Biuro
tel 0-44 / 61640 75 Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

N.z.:7082/l/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej w na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy:
1. gmina Wolborz nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i ich dalszą opiekę, doraźnie zlecenia kierowane są do Schroniska
dla zwierząt w Piotrkowie Tryb. ul. Gliniana 10,

2. w 2007 r. na koszt gminy umieszczono 145 psów i 5 kotów,
3. koszt realizacji zadania w 2007 r. - 26 250,- zł, płatne za umieszczenie w

schronisku.



Wróblew2008-02-19

URZĄD GMINY WRÓBLEW
98-285 Wróblew 15 Biuro Ochrony Zwierząt

pow. Sieradz .. . " ^
Fundacji dla zwierząt „ Argos

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nasz znak: RIT/ 6033/1/08

W odniesieniu do pisma z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd
Gminy we Wróblewie niniejszym informuje, że zgodnie z „Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wróblew" - gmina zawarła
umowę na odłapywanie i pobyt zwierząt z Hotelem dla Zwierząt w Łodzi, ul.
Kosodrzewiny 56.
W roku 2007 w hotelu dla zwierząt przebywał)' 2 psy. Koszty związane z pobytem i
utrzymaniem zwierząt pokrywa gmina.
W roku 2007 koszt realizacji całego zadania / odłapanie zwierząt, dostarczenie~do""
hotelu oraz pobyt / wyniósł 2 633,37 zł. Sposób realizacji przedsięwzięcia
przedstawia się następująco: po przedstawieniu co miesiąc faktury za wykonaną
usługę gmina dokonuje zapłaty przelewem na konto w/w hotelu.

INSPEKTOR
iix&av

Inż. Maria Isfowofc



Zadzim, dnia 7.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

6033/4/08

W odpowiedzi na pismo z dnia 11. 02.2008r. przekazuję,
informacje nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie:
- Gmina Zadzim w 2007 roku posiada podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Hotelem Dla Zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
- za 2007 rok gmina nie poniosła kosztów, gdyż nie wyłapano żadnych

zwierząt.



U R Z Ą D G M I N Y
u! Plac Strażacki 5 .
98-161 ZAPOLICE Biuro Ochrony Zwierząt

Dow.zduńskowoisk i , woj.łódzkie Fundacji dla Zwierząt „ Agros "
w Warszawie ul. Garncarska 37 A

6052/6/08 Zapolice , dnia 20 luty 2008 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " informuję :

1. Urząd Gminy w Zapolicach ma podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego znajdującego się w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56, będącego własnością pani Marioli Simińskiej

2. W roku 2007 z terenu naszej gminy zgłoszonych i odebranych
było 17 bezdomnych psów . '

3. Płatności dokonywane były po przedstawieniu faktury , a koszt całkowity
wyniósł w roku ubiegłym 14 743,70 zł

>L1CE

£^Zenofnf Kowalski



L-L
WÓJT GMINY ZDUNI

woj. łódzkie
pow towick.1

Zduny dn. 25 lutego 2008 roku
ROS.6134-2/2008

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku informuję,
że:

1. W 2007 roku Gmina Zduny posiadała umowę na odbiór bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w Punkcie Przetrzymywania
Zwierząt w Łowiczu z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu.

2. Zgodnie z umową:
- koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ wynosił ryczałtowo 200,00
złotych
- koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy
do PPZ wynosił 300,00 złotych.

3. W 2007 roku z terenu gminy Zduny ŻUK odebrał trzy bezdomne psy.
Dodatkowo jeden bezdomny pies trafił (bezpłatnie) bezpośrednio do
rąk osoby zainteresowanej jego opieką.



i. Z

URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

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

WIT.VIII.7080 - 3/08 Data: 06 marca 2008 r.

W odpowiedzi na Państwa zapytania w sprawie zadań, jakie Miasto Zduńska Wola realizuje
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:

1) w dniu 18 grudnia 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Zduńska Wola
a „Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
prowadzonym przez panią Mariolę Siemińskąna okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2009 r. w zakresie odłapywania, transportu oraz m. in. wyżywienia, opieki weterynaryjnej
i zabezpieczenia boksów dla zwierząt pochodzących z terenu Miasta Zduńska Wola;

2) w roku 2007 z budżetu miasta Zduńska Wola pokrywane są koszty hotelowania
bezdomnych zwierząt w liczbach:
a) z roku 2005 - 7 psów,
b) z roku 2006 - 20 psów,
c) z roku 2007 - 69 zwierząt (odłapanych a następnie hotelowanych);

3) całkowity koszt realizacji zadania w 2007 r. w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł ogółem 151.692,54 zł.
Kwota ta obejmuje podłapywanie i hotelowanie, usługi pogotowia weterynaryjnego oraz
zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania, odpchlenia oraz działań
profilaktyczno - leczniczych.

UE* PREZYDENTA MIASTA

mi. Tomasz Kowara
NAC26.LNIK WYDZIAŁU

:NPRASTftUKTWY TECHNICZNEJ

98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złolnickicgo 12 tcl. O prefix (43) 823-33-32.

centrala O prefix (43) 823-41-61 do 65 fax O prefix (43) 823-26-05

, _.„—™ f www.zdunskawola.pl, www.bip.zdunskawola.pl

wwTv.mia.sto-fontann.pl e-mail: Luy.ad_miasta@zdunskawola.pl



L2
URZĄD GMINY ZDUŃSKA WOLA
Ul. Zielona 30 telefon 043 823-41-29
98-220 Zduńska Wola telefax 043 823-27-50

Zduńska Wola dn. 2008-02-19

R.Gk.7080/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„ Argos"
KRS: 286138
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Zduńska Wola w odpowiedzi na złożone pismo z dnia
11 lutego 2008r. informuje że:

1. gmina nie miała w 2007r. stałej umowy, lecz udzielała jednorazowych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,

2. w 2007r. zostało wyłapanych przez pracowników schroniska dla
zwierząt 6 bezdomnych psów, które zostały umieszczone w
przedmiotowym obiekcie,

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 6.222zł.
Płatność była realizowana na podstawie przedłożonych faktur.

Z powalaniem

1- * M I N Y

Henryk\J^aniucha

NIP 829-12-89-540 Pekao S.A. Oddział Zduńska Wola
REGON 730934447 52 12403305 11110000 29337431



Urząd Miejski
w Zelowie

ul- Żeromskiego 28
97-425 Żelów

Nasz znak: GN. 6134/4/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Żelów, 21. 02. 2008r.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej w zakresie
wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, informuję co
następuje:

1. W 2007 roku gmina Żelów miała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.

2. W 2007 roku do hotelu dla zwierząt trafiło 25 psów.
3. Koszty realizacji zadania 13.725 zł- odpłatność jednorazowa za odłapanie i opiekę każdej

sztuki.

Slawo



LZ

Zgierz dn. 27 lutego 2008 r.

IP.0562-03/02/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Warszawa, ul. Gancarska 37 A

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, który

wpłynął do Urzędu Miasta Zgierza dnia 18.02.2008 r. w sprawie sposobu i skutków

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

informacji na ww. temat:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w imieniu Gminy Miasto Zgierz zajmowało się

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu.

2. Na koszt Gminy Miasto Zgierz w 2007 r. wyłapano i przekazano do:

• Schroniska w Pabianicach - 81 psów (na podst. umowy),

• Fundacji Medor- 82 psów, 10 kotów (na podst. umowy),

• zabiegom leczniczym i innym poddano niżej wymienioną liczbę psów:

- kwarantanna - 5 szt

- leczenie - 8 szt.

- eutanazja - 3 szt.

3. Nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania z zakresu ochrony nad

bezpańskimi zwierzętami w 2007 roku wyniosły 187,950.88 zł z tego opłata z tytułu

utrzymania zwierząt w Schronisku w Pabianicach oraz w Fundacji Medor wynosi

131,574.50 zł.

Płatność oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

w Schronisku w Pabianicach oraz w Fundacji Medor oraz na miesięcznej opłacie

ryczałtowej na rzecz Schroniska w Pabianicach za rezerwację miejsc dla 6 szt. psów.

Z poważaniem
Aleksandra Wiaderkiewicz
Stanowisko ds. Informacji Publicznej



URZĄD
Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Działalności Gcsacrfarczej
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

tel.0-42716-25-15 w. 223

ZS.6134-3/08

LI

Zgierz, dn. 21.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. znak: LZ 170, w sprawie udzielenia

informacji na temat wykonywania zadania polegającego na opiece i wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy

Zgierz informuje, że w 2007 r. Gmina posiadała zawartą umowę z Przedsiębiorcą świadczącym

usługi m.in. w zakresie wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt tj. z Hotelem dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

W 2007 r. z terenu Gminy Zgierz do Hotelu dla Zwierząt trafiło 28 szt. bezpańskich psów.

Gmina również zapewnia opiekę bezpańskim psom odłowionym w 2006 r., które w 2007 r. nie

zostały wydane do adopcji. Na dzień 31.12.2007 r. w Hotelu dla Zwierząt było 46 szt. bezpańskich

psów. Opłata naliczana jest za odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobytu w Hotelu.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 76.098,11 zł

PODINSPEKTOR
d/s. Ochrony Środowiska

1 l hn>M4.
Marzec



URZĄD MIEJSKI
w ZŁOCZEW1E
pow. sieradzki

woj. łódzkie

GGR6070/03/08

11

Złoczew 02.03.2008

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

Urząd Miejski w Złoczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 11
lutego 2008r. Informuje, że na terenie gminy Złoczew nie
występowały przypadki bezdomnych zwierząt. Związku z tym nie
zachodziła konieczność zawierania umów.

Zastępca Burmistr



URZĄD GMINY
w ŻELECHLINKU

97-226 ŻELECHLINEK
oow. tomaszowski, woj. łódzkie
£1(044)7122712 fas 712 27 70

Żelechlinek dn. 2008-02-21

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: 2213-11/08

Urząd Gminy w Zelechlinku w odpowiedzi na pismo z dnia 11 luty 2008r w sprawie

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje:

Ad. l - w 2007r gmina nie miała podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie zwierząt

i opieki nad nimi,

Ad. 2 - brak danych,

Ad. 3 - brak kosztów,

mgr m Klaczmarek



URZ.-\^GMINY WŻYCHLINIE
"i-f;ERAl kOLNICTWA,

GOSPOb*^! G R U N T A M I i OCHRONY
Ś R O D O W I S K A

woj. łódzkio, powiat kutnowski

RGO. 7080-6/2008

Żychlin, 2008.02.25.

B I U R O
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 W A R S Z A W A

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Żychlin ma od wielu lat podpisane umowy na:

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów z terenu Gminy Żychlin z Firmą
Usługową „HERKULES" Kotliska, gm. Kutno, reprezentowaną przez właściciela -
Zbigniewa Szczechowicza

_
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Żychlin ze

Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Kotliska,
gm. Kutno, reprezentowanym przez właściciela - Zbigniewa Moraczewskiego.

2. W Schronisku przebywa w ciągu roku około 20 psów, liczba ta się zmienia, bo psy
są sprzedawane, a wyłapywanie trwa przez cały rok wg potrzeb.

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2006 r. poniesiony przez Gminę Żychlin
wyniósł: 34.529,38 zł, w tym:

za prowadzenie schroniska wg bieżącej ewidencji - 32.128,70 zł
- za wyłapywanie i transport bezpańskich psów do schroniska - 2.295,68 zł
- za szczepienie bezpańskich psów przebywających pod opieką osoby prywatnej

- 105,00 zł

mgr Józef Czekafskt
K I E R O W N I K R E F E R A T U




