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Aleksandrów, dn. 26-03-2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Znak: GR-6052/01/2009

W odpowiedzi na Wasz Wniosek o udzielenie informacji na
pismo z dnia 18-03-2009 r., Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że od dnia
01-01-2008 r. do 31-12-2008 r. 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.
Z up. W Ó J T A
Z-ca WÓJTA GMWY
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Andrespol, dnia 10 kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
RSO-0717/34/2009

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu informuje:
1. w 2008r. gmina miała zawarte stałe umowy na odłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego Mariola Siemińska Łódź, ul. Kosodrzewiny 56;
2. w 2008r. odłapano na terenie gminy Andrespol 29 psów, które zostały
przewiezione do hotelu; na koniec 2008r. w hotelu było 47 psów - gmina
pokrywa koszty ich pobytu;
3. koszt realizacji całego zadania w 2008r. wyniósł 91.983,36 zł; formą
płatności jest przelew dokonywany co miesiąc, po otrzymaniu faktury.

K I E R O W N; I K
Referatu Organiz&cyinegckj

mgr

Spraw

URZĄD MIASTA

96-230 BIAŁA RAWSKA
ul. Jana Pawła 11 57
-6- pow. rawski, woj. łódzkie

Biała Rawska, dn.!5.04.2009r.

Nasz znak: OŚ.III.7635/5/2009

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009r. (data
wpływu 23.03.2009r.) , Urząd Miasta Biała Rawska udziela informacji publicznej.
1. Gmina Miasto Biała Rawska w roku 2008 posiadała zawartą umowę z Panią Mariolą
Siemińską-Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.
na wyłapywanie bezdomnych psów, przewóz do hotelu, zapewnienie właściwych
warunków bytowania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej.
2. Na koszt gminy utrzymywanych jest 14 sztuk zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 36 242,67zł. brutto.
Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w hotelu.

Z up. B

.TRZA

Z-ca BOHWISTRZA
Zbigniewkarpińskl

Blaszki, dnia 2009-03-26
Uncąd Gminy ł Mlaeta
88-235 BLASZKI
x 043 829 24 91

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

GRB 6033/2/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję,
że gmina Błaszki podejmowała następujące działania :
1. Rada Gminy Błaszki przyjęła już w dniu 29 kwietnia 1999 r. uchwałę w sprawie
wyłapywania z terenu Gminy i Miasta Błaszki bezdomnych i bezpańskich psów.
Gmina posiadała na stałe podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i umieszczanie w hotelu z Panią Mariolą Siemińską zam. Łódź ul. Zbocze 2 m l prowadzącą
działalność gospodarczą p.n." Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56.
2. W 2008 roku wyłapano 3 bezdomne psy i umieszczono w w/w schronisku do zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4834,40 zł./ forma płatności oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w hotelu /.
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URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec 25.03.2009r

Oś 6134 -p /l/2009r
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A.
04 - 886 W a r s z a w a
Dotyczy : udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r informuję, że Gmina
Bolesławiec nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt lub zapewnienie
im opieki.
W 2008r. Gmina Bolesławiec przekazała do schroniska Fundacja Zwierzyniec,
ul. 18-stycznia 131,98 - 300 Wieluń łącznie osiem psów w tym trzy szczenięta.
Opłata za umieszczenie w schronisku jest jednorazowa i wynosi ona 400,00 zł za jednego
dorosłego osobnika a 200,00 zł za szczenię.
W 2008 roku Gmina Bolesławiec na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydała łącznie
2.600,00 złotych / słownie dwa tysiące sześćset złotych/.
Z poważaniem

mgr

inas

98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1, tel. (+48 62) 783 60 84, fax 783 60 24,
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl
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99-417 BoHmów, ul. Łowicka 9
tel./fax (0-46) 838-03-86

Bohmów, 31.03.2009 r.

Nff> R"S-15-33-156, RG.Li0053f)38?

GRP 7062/5/2009

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

•

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2009 r. przedstawiamy poniżej
informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
1) Udzielono 4 zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki
firmie: Gródecki Waldemar, Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych, ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek. Ponadto zgodnie z umową z
Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Pani Marioli
Siemińskiej,
ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź finansowaliśmy hotelowanie i opiekę nad
bezdomnymi psami odłowionymi w 2007 roku.
2) W ramach zleceń w 2008 roku odłowiono 6 sztuk psów i zapewniono im właściwą
opiekę; natomiast w ramach umowy z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Pani
Marioli Siemińskiej zapewniono utrzymanie 10 sztuk psów odłowionych w 2007
roku.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 23.796, 10 zł (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 10/100), z czego na
zlecenia wydano 6.100 zł i była to opłata jednorazowa za odłowienie i umieszczenie w
schronisku, a na utrzymanie bezdomnych psów w hotelu wydano 17.696,10 zł i była
to opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.
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62-874 Brzeziny
DOW.

Oś.0717/2/09

Brzeziny, dnia, 2009.04.06

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r.
Urząd Gminy Brzeziny informuje, iż w 2008 roku nie było przypadku odłowu bezdomnych
zwierząt.
Jednakże gdyby zaistniała taka sytuacja bezdomne zwierzęta trafiały by do Towarzystwa
Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny - Uchwała
Nr 186/XXIX/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 marca 2006 r.
Wyk.

T. W.
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Brzeziny 24.03.2009r.
,fUĄif MIASTA

ui. Sienkiewicza 16

es-oeo Brzeziny
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

GK. 7082-2/09
W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2009r. informujemy, iż Gmina
Miasto Brzeziny w 2008r. posiadała zawartą umowę na wyłapywanie
i sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami z terenu miasta Brzeziny
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego mieszczącego się w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56. Schronisko zgodnie z zawarta umową wystawia
miesięczne faktury VAT z wyszczególnieniem każdorazowo ilości zwierząt,
ilości dni hotelowania każdego zwierzęcia oraz cenę za każdy dzień
wykonywanej usługi. Środki wydatkowane na ten cel w 2008r. wyniosły brutto
107.224,37 zł. Ilość zwierząt z terenu miasta Brzeziny przebywających
w schronisku na dzień 31.12.2008r. wyniosła 60 psów i dwa koty.
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GMINY w

BRZEŹNIU

Brzeźnio, ul. Wspólna 44
pow. sieradzki
woj. łódzkie

Brzeźnio 30.03.2009r.

Nz. R. 6134/01/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009r. znak LZ 19, Urząd Gminy
w Brzeźniu informuje, że posiada zawartą w dniu 01.09.2008r umowę z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny 56 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio oraz opiekę nad
wyłapanymi zwierzętami.
W 2008 roku jesienią z terenu Gminy Brzeźnio umieszczono 2 psy bezdomne
w w/w Hotelu w Łodzi. Koszt realizacji całego zadania pokrył Urząd Gminy
w wysokości 781,70 zł na podstawie wystawionych przez zleceniobiorcę faktur VAT.
Gmina Brzeźnio 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".

Z up. Wójla Gińmy
mgr Grzegorz Pokrakowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

URZĄD GMINY W BUCZ*98-113 Buczek. ui.Głown.
pow. łaski.
woj.
teL(0-43) 677-40-82
fax:(0-43) 677-47-86

Buczek, dnia 24.03.2009 r.

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

Gmina Buczek w 2008 r podobnie jak w latach ubiegłych zawarła umowę z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56, który świadczy
usługi w odłapywaniu i hotelowaniu bezdomnych zwierząt.
Obecnie w hotelu znajduje się 5 psów utrzymywanych na koszt gminy.
Łączny koszt hotelowania bezdomnych zwierząt wyniósł 8 683,96 zł ( z Vat) - 5 szt
( 4 szt - cały rok i jedna przywieziona we wrześniu) , łączne koszty odłapywania wyniosły
192,60 zł (z Vat)- l szt.
Forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w hotelu
(wykazy przesyłane wraz z fakturą), płatności regulowano przelewem.
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URZĄD GMINY
w Budziszewicach

97-212 Budziszewice, ul. J.Ch. Paska 66

tel./fax (0-44) 710-23-89

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros"

„i
r^omparot-a 37 A
UL

«amcaiSŁa J / A

04-886 Warszawa

NIP 773-16-68-495

Nasz znak:
RG 6052-2/2009

Data:
25.03.2009r.

Urząd Gminy w Budziszewicach informuje, iż w 2008r. 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.

INSPEKTOK

/7ttdto/a
mgr Monika

Chąśno,dn.2009.03.24.
URZĄD GMINY CHĄiSNO
pow. łowicki, woj. tó«foki«
99-413 Chąśno
tel. 0-46/838-14-23, 838-14-25
fax 0-48/838-13-84

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

RPG.7615-1/09

Urząd Gminy w Chąśnie informuje, że w roku 2008 gmina miała
zawartą stałą umowę 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 2008 roku kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem.

mgr in

URZĄD GMINY

w CIELĄDZU
96-214 C i e l ą d z

powiat rawski, woj. łódzkie

Wasz znak LZ 24
Nasz znak : RG:6033/ 3 72009

ifc

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
Wa rszawa
z dnia 18.03.2009r
data: 24.03.2009r

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r w
sprawie udzielenia informacji na temat „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie - Urząd Gminy w Cielądzu niniejszym udziela odpowiedzi na niżej
postawione pytania:
l.czy i z kim gmina miała w 2008r stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki ?
odp. Gmina Cielądz w roku 2008 nie zawierała żadnych umów
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

ani

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

odp. W związku z tym , że gmina Cielądz nie prowadziła wyłapywania
bezdomnych
zwierząt - brak danych liczbowych na wyżej postawione
pytanie.
3.jaki był w 2008r 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 2008r brak było zleceń na wyłapywania
bezdomnych zwierząt, oraz umieszczania ich w schronisku gmina Cielądz nie
poniosła żadnych kosztów z tym związanych .

LZ

URZĄD GMINY
97
A
R
CIN
~Ml. gr ko w^?
woj. łódzkie
tel./fax 0-44 / 6165169

Znak;6022/ 3 72009

Biuro Ochrony Zwierząt
dlaZwierz
Ji
* „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
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_ ^ Warszawa

Czarnocin,2009 -03 -30

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że w 2008 r. złapano
i odwieziono do schroniska dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim l psa. Koszt
jednorazowy hotelowania psa wyniósł 300 zł . W minionym roku złapano również 4 psy,
które są aktualnie dokarmiane na koszt gminy i przebywają one na terenie oczyszczalni
ścieków i gminnego wysypiska śmieci w Czarnocinie . Jednocześnie informujemy, że
tutejszy Urząd Gminy w Czarnocinie nie posiada aktualnie żadnej zawartej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
WÓJTA

arbara Sabat

/SEKRETARZ

GMINY

:;
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URZĄD GMINY
Cżamozyły

Czarnożyły, dnia 30.03.2009

Fn.Y.R 6052-02/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy Czarnożyły
informuje, że udzielił zleceń schronisku dla zwierząt w Wieluniu na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Koszt realizacji zadania w 2008 roku wynosił: 4585 zł. Obejmował wyłapanie 5 dużych psów
oraz 7 szczeniąt.
Forma płatności za opiekę i umieszczenie w schronisku były jednorazowe.

zup. WÓJTA

Anna Tomaszewska

SNY

97-216 CZERNIEWICE
ul. Mazowiecka 42
pow. toffiaszowski, woj. łódzkie
tel. 044 710-45-00, fax 044 710-40-10

Czerniewice, dnia 16.04.2009 r.

Nr 7062/6/09

BIURO 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 2008 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 są udzielane zlecenia.
-W 2008 r. zlecono wyłapanie czterech bezdomnych psów a koszt realizacji całego
zadania wynosił l .400 zł.

ński

WÓJT GMINY

Biuro Ochrony Zwierząt

Dalików

woj. łódzkie

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Nasz znak : 6134-1/09

Data: 2009-03-23

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: LZ29 z dnia 18 marca 2009 roku uprzejmie
informuje, iż Gmina Dalików w 2008 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" - Kotliska 13, 99-300 Kutno, które
zapewniało opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Natomiast wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy odbywało się na zasadzie zlecenia a usługę wykonywała Firma
Usługowa „Herkules" - Zbigniew Szczechowicz - Kotłiska 6, 99-300 Kutno.
W 2008 roku w/w schronisku przebywały dwa bezdomne psy z terenu gminy
Dalików. Łączny koszt wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami (usługi
weterynaryjne i hotelowanie) w 2008 roku wyniósł 3003,25 zł. Płatności za umieszczenie
bezdomnego zwierzęcia w schronisku gmina dokonuje miesięcznie na podstawie bieżącej
ewidencji prowadzonej przez schronisko.
Z poważaniem
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URZ4P GMINY
DAJKTWA

łt-107 Dc*zyr>0
woj. tódzki*

Daszyna,
dnia 27 marca 2009r.
J

RGG. 7083 - 3 / 2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca
2009 roku (data wpływu: 23.03.2009r.) Urząd Gminy w Daszynie uprzejmie
informuje, że w roku 2008 Gmina Daszyna miała zawartą umowę ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. Zgodnie z tą umową schronisko świadczyło na
rzecz Gminy następujące usługi:
- wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu naszej
gminy;
- utrzymywanie tych psów w schronisku przez okres przewidziany ustawą o
ochronie zwierząt.
W styczniu 2008 roku w schronisku przebywały 3 psy wyłapane jeszcze w roku
2007. W ciągu roku do schroniska trafiły 2 psy z terenu gminy Daszyna, a 3 psy
zostały adoptowane. Problem innych bezdomnych zwierząt na naszym terenie nie
wystąpił.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5574,10 zł, a płatności dokonywane
były zgodnie z umową za wykonaną usługę, po wystawieniu faktury.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

j
Mariuiz
uiz GGMewski
SEKRETARZ GMINY

Informacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198 ze zm.),
Na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej wyżej ustawy dostęp do przedmiotowej informacji jest bezpłatny.

Dłutów, dnia 27.03.2009 r.

URZĄD GMINY DŁUTÓW
ul. Pabianicka 2S

95-081 D Ł U T Ó W

tel. 0446340218;

G$4§§®

Biuro Ochrony Zwierząt

c*

j •• ji 7 •
A
Fundacji
dla Zwierząt „Argos
KRS: 286138
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

»

RG 7080/2/09
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku 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 Dłutów posiada umowę na 2008 rok na odłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Dłutów, dostarczanie do hotelu oraz ich hotelowanie
zawartą z Panią Mariolą Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Lodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56,
- w 2008 roku z terenu Gminy Dłutów zostało odłapanych przez pracowników
w/w hotelu 9 bezdomnych psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 roku
hotelowanych było 14 bezdomnych psów,
- koszt odłapywania, dostarczania do hotelu i hotelowania bezdomnych psów z
terenu Gminy Dłutów w 2008 roku wyniósł 24 219,70 zł, a rozliczenia z tytułu
opieki nad w/w psami oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

mgriw.&ażyna Maślanka-Olczyk

URZĄD GMINY DMOSIN

95-061 Dmosin, woj iódzkie
fel. (046) 874-62 94
874-74 85, 874-60-03

Dmosin, dnia 26.03.2009r.

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy
Dmosin informuje, iż w roku 2008 gmina zlecała powyższe zadanie Pani Marioli Siemińskiej
zam. Łódź, ul. Zbocze 2m. l prowadzącą hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w
Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.
W roku 2008 na terenie gminy zostały odłapane psy w ilości - 4szt , a przebywało w w/w
hotelu 23 szt. psów.
Koszty realizacji całego zadnia w mienionym roku wyniósł 43.110,21 zł., forma płatności
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Dobroń 2009.03.25.

URZĄD GMINY
w Dobroniu
95-082 Dobroń
pow. pabianicki

woj. łódzkie

RTTTRO

JilUKU

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 2008 r. na koszt gminy wyłapano 8 psów, utrzymywano 17 psów i l kota
3.Całkowity koszt wyniósł 33074,46 zł płatność jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

INSPEKTOR ds/itOLNICTWń
I GOSPODAHKI WODNEJ

Stadrficki

'..;
URZĄD GMINY DOBRYSZYCE
97-505 DOBRYSZYCE, UL. WOLNOŚCI 8, TEL./FAK +48 44 6811193
e-mail: dobryszyce@interia.pl

tTRZĄD GMINY

97-505

DOBRYolYCE

UL. WOLNOŚCI 8, a 68111 93

pow. radomszczańskl
woj. łódzkie

Znak :6218/1/09

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

Dobryszyce, dn.24.03.2009r.

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 w 2008 r. miała zawarta umowę na okres od 19.07.2007 r. do
31.12.2008 r. 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 .
•

W 2008 roku zostało zgłoszonych do odłapania i umieszczenia w schronisku -7 sztuk
bezdomnych zwierząt.

•

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku zgodnie z ewidencją księgową wyniósł 4.279,15 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.

z up.
Mar ze K*.
Sekretarz

Domaniewice, dnia 25 marca 2009 r.
WÓJT GMIN1
DOMANIEWICE
woj. łódzkie

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

Nasz znak: ELR 6134/5/2009

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" z dnia 18 marca 2009 roku informuję, iż :
1. Gmina Domaniewice w 2008 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z HOTELEM DLA ZWIERZĄT i PTACTWA
DOMOWEGO z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
fp

2. Wyłapane zostały i odwiezione do Hotelu dla zwierząt w Łodzi w 2008 roku
dwa bezdomne psy z terenu naszej gminy.
Utrzymywanych w Hotelu dla Zwierząt na koszt gminy jest 9 psów.
3. Z tego tytułu Gmina Domaniewice w 2008 roku poniosła koszt realizacji
całego zadania /wyłapanie i utrzymanie/ w wysokości 17,751 „90 /słownie;
siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 90/1OO/.
z poważame

L-Z

Urząd Gminy w Drużbicach

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS 286138
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

RBK-

0717/27/2009

Drużbice, dnia 24 marca 2009 roku

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku
uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Drużbicach w 2008 roku miał podpisaną
umowę

na odłapanie oraz hotelowanie bezdomnych psów z terenu gminy

z „ Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego " Mariola Siemińska 92 - 411 Łódź
ul. Kosodrzewiny 56. W 2008 roku w przytulisku tym znajdowało się 5 sztuk psów
odebranych z terenu Gminy Drużbice, których utrzymanie finansuje
urząd.

Urząd

Gminy pokrywa

na podstawie przedstawionych

koszty odłapania i hotelowania
faktur

w miesięcznych

zestawienia hotelowanych zwierząt. Wydatki

<^===~^ź£---

^Jajn.®mff

TEL.:H8446311078
+4844631 1079
FAX:+4844631 1259
www.druzbice.pl
e-mail: sekretariat@druzbice.pl

1.

2.

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

oraz

na całe zadanie w 2008 roku

Z up. W Ó J T A

Drużbice77A
97-403 Drużbice

zwierząt

rozliczeniach

wyniosły 5756,70 zł.

Otrzymują:

tutejszy

/

Drzewica, dnia 05.05.2009r.
ROŚiGG-7136/1/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy informuje:
Ad. l - na zlecenie - Hotel dla zwierząt w Łodzi
Ad.2- 12szt.
Ad.3 - 2.200 zł.
lios@drzewica.pl - Lech Muszyński

UL

URZĄD MIASTA ! GMINY
DZIAŁOSZYN
98-355 Działoszyn, ui. Piłsudskiego 21

_ . .
OK no onnQ
Działoszyn; 25.03.2009r.

tal. 043 8* 131(7 ia*043 8413680
NIP 832-10-iis-i?

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

Nasz znak: ITDG. II. 7080 - 1709
Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Nawiązując do wniosku z dnia 18 marca 2009 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 uiicy Kosodrzewiny 58,
2. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 roku 62 095,76 zł.
3. Forma płatności - przelewem, oparta na bieżącej ewidencji.

1.A/A.

Ur^ąri G m i n y G a l e wice
S8-405 Galewice. ul. Wieluńska 5
t e l . / f a x OS2/ 7B 38 61 y

Regon 000538194
N!P 619-10-75-838

Ga!ewice,20.04.2009r,

N r 6052-1/1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 18 marca 2009 r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" 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 200S w Hotelu z terenu naszej gminy przebywało od 8 do 18 szt.zwierząt.
3.W 2008 roku gmina poniosła wydatki z tego tytułu w wysokości 16.831,79 zł.
Wydatki z tego tytułu są ponoszone miesięcznie po przedłożeniu przez Hotel rachunku za
wykonane usługi.

p^.i;.i-<.-o' '

Ijrząd Gminy Galewice
S8-4C5 Galewice. ul, Wieluńska 5
tel,/f.sx 0627 TB 38 $18

Regon 001)538194
N! P 619-10-75-R3S

Galewice,20,04.2009r.

N r 6052-1/1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 18 marca 2009 r, na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" 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 2008 w Hotelu z terenu naszej gminy przebywało od S do 18 szt,zwierząt.
3.W 2008 roku gmina poniosła wydatki z tego tytułu w wysokości 16.831,79 zł.
Wydatki z tego tytułu są ponoszone miesięcznie po przedłożeniu przez Hotel rachunku za
wykonane usługi.

$ •

Lt-

URZĄD GMINY

97-540 Gidle, Pławińska 22

pow. radomszczański, woj. łódzkie

k* 034/ 327 ZO 27, fax 327 2111

->nnon/i™

Gidle dn., 2009.04.20

GKO6134/Z /2009

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
sposobu i skutków wykonywania zadania: „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 odłapywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt „As" Jamrozowizna l, 42 - 270
Kłomnice
2. W 2008 .r, wyłapano 20 szt. bezpańskich psów z terenu gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 r, 23424,00 zł, forma płatności - opłaty
miesięczne.

WÓJT GMINY
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

n^f^^^basiak

Qmina Qłowno
Głowno, dnia 06 kwietnia 2009 r.

NrRG.6000-1/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009 roku Urząd Gminy w
Głownie udziela następującej informacji :
1. W roku 2008 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 2008 pracownicy Hotelu przeprowadzili wyłapanie na naszym terenie 8
psów, którym zapewniono opiekę w hotelu i nadal tam przebywają.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wynosił 33.227.1 1 złotych.
Był to koszt opieki i wyżywienia wszystkich psów odłapanych na naszym terenie
w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych i nadal w nim przebywających.
Zgodnie z zawartą umową wszystkie koszty związane z wykonywaniem zadania
opłacano przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za dany
miesiąc , zgodnie z bieżącą ewidencją.
ÓJTA
ny

Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel.:+48 (42) 719-12-91; 719-13-54; fax+48 (42) 719-20-08
www.gmina-glowno.pl; e-mail: ^kretaiiat@^!MQ^o\\TO,|)l. NIP: 733-10-22-625; REGON: 000543574

BANK DOBKCH.

PRAKTYK

Urząd Miejski w Głownie

ul. Młynarska nr 15
95-015 GWWNO
tel/fax : (0-42) 7-191-151
e-mail:sekretariat_um@glowno.pl

Głowno, dnia 19.05.2009r.

Znak: ITB - 6/7080/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:
1. Gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Miejskiemu
Zakładowi Komunalnemu w Głownie ul. Dworska 3. Zwierzęta są
umieszczane w schronisku znajdującym się w Głownie ul. Piaskowa.
2. Na koszt gminy w 2008r. było utrzymywanych 74 dorosłych psów, 12
szczeniąt i 33 koty.
3. Koszt całoroczny utrzymania zwierząt łącznie z ich wyłapywaniem,
opieką lekarską oraz utylizacją zwierząt padłych wyniósł 101 268,78zł.

l-Z.

Vł\l

•

'- >• -

'

';\y

Głuchów, dnia 23.04.2009r.

- . - . : • : ' v '.,;'

5-^.^:^815-70^

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

Nasz znak: RG 6071-1/09

Jfe

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18.03.2009r. - Urząd Gminy Głuchów przekazuje
następuj ące informacj e:
1. W 2008r. Gmina Głuchów 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 na dzień 31.12.2008r. przebywało 5 psów odłapanych z terenu gminy
Głuchów:
z 2006r. - 2
z 2007r. - l
z 2008r. - 2

Ęf

3. Koszt realizacji zadania w 2008r. wynosił - 8234,68 zł
Koszty to: - odłapanie i dostarczenie zwierząt do hotelu
- koszty w przypadku przejazdu na zgłoszenie o odłapanie podczas gdy
zlokalizowanie zwierzęcia okaże się niemożliwe
- koszty związane z utrzymaniem pobytu zwierzęcia w schronisku
Rozliczenie następowało po przedłożeniu faktur VAT zgodnie z umową.

Rowara

£-.

OD :UG GOSZCZflNOUI

NR FflKSU :0438298245

24 MOR. 200909:08

STR.l

Goszczanów, dnia 24 marca 2009 r.

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

Znak :OSR7082/1/2009

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 roku Urząd
Gminy w Goszczanowie informuje ;
1. W 2008 roku Gmina Goszczanów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki, miała podpisaną umowę z Hotelem
Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny56.
2. W 2008 roku gmina nie przekazała zwierząt do hotelu, gdyż nie było
takiej potrzeby.

3. Nie ponieśliśmy w 2008 roku kosztów związanych z wyłapywaniem
i opieką bezdomnych zwierząt.

URZĄD GMINY

L/2-

99-122 Gors Ś w. Małgorzaty
tei 024 SSa 24 00, fax 024 388 24 01
NIP 775-lC-b4-174 REGON 000535379

RO 7080/1/2009

Góra Św. Małgorzaty, dn.02.06.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt,, Argos"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2009r., informujemy, że :
l.W 2008r. jak i obecnie Gmina posiada stałą umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie
im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Zbigniewa
Moraczewskiego w Kutnie.
2.Na koszt Gminy utrzymywanych jest 15 zwierząt.
3 .Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wynosił 18.000 zł, co daje nam 1.500 zł
miesięcznie. Forma opłaty oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką w schronisku.

mgr mi. Mictał Czekalski
SEKP£
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Grabica, dn. 6.04.2009r.

Znak: 7062-12/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r. w sprawie realizacji ustawy o
ochronie zwierząt informuję, że:
1. W 2008r. Gmina miała zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt,
ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź na wyłapywanie i hotelowanie psów
z terenu gminy.
2. W 2008r. wyłapano i dostarczono do Hotelu 11 psów z terenu gminy.
Ogółem hotelowanych było 18 psów
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r. wynosił ogółem 28 203,29 zł.
Zapłaty dokonywano miesięcznie wg bieżącej ewidencji psów przebywających
w hotelu.

ul. 1 Maja 21
99-150 G R A B Ó W

te!.{943) 2734121; te (0-83) 2734373
6

6 1

2

4

R E G0 N 0 «?Ó S 380
ROS.6134-1/P/20
/20

Grabów, dnia 23 kwiecień 2009 r.

7

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku, dotyczącego
udzielenia

informacji

odnośnie

zapewnienia

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami uprzejmie wyjaśniam, że w 2008 roku zostały zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Jednostką Budżetową "Zieleń Miejska"
z

siedzibą

ul.

M.

Konopnickiej

14

99-100

Łęczyca

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel"

z

i

ze

siedzibą

Kotliska 13, 99-300 Kutno. W 2008 zostało wyłapanych na terenie Gminy
Grabów 5 bezdomnych psów, a łączny koszt za przebywanie w schronisku i
wyłapanie zwierząt wyniósł 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych). Płatność
była realizowana na podstawie wystawionych faktur.

Z poważaniem
Młodszy4lpsD0ktor
Morem Wojtera

"l- Spalska i
97-215 INOWŁÓDZ
TomoszowsW ur/łi IA,-I,I-MJ
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Inowłódz 26.03.2009r.

773-1Ó-473J7

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 374
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009r. dotyczącym
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że Urząd Gminy Inowłódz w 2008r.
nie posiadał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w/w zadanie realizowane
było poprzez doraźne zlecenia. W roku 2008 Urząd Gminy zlecił Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim wyłapanie bezdomnej suczki oraz 9 szczeniąt (ślepy
miot). Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2 568,89 zł.

r
SEKREtĄRZ
mgr i na Marcin Kubicz

l 7.

Jeżów, dn. 25.03.2009 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.6134/1/09
Odpowiadając na wniosek z dnia 18.03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Wójt Gminy Jeżów informuje, że:
1. Gmina Jeżów w 2008 r. miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Marioli Siemińskiej, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź na wyłapywanie
i hotelowanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 roku zostało odłapanych 7 bezdomnych psów, które są hotelowanie do dnia
dzisiejszego.
3.

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku (odłapanie i hotelowanie) to:
9 558,80 zł. Opłaty były uiszczane na podstawie comiesięcznych faktur, opartych na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

w Karnseńsku
97-360 Kamieńsk
ul,Wieluńska 50

Kamieńsk dnia 30.03.2009r.

GOŚR. 6134-2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy:
Ad. l - w 2008r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina Kamieńsk posiadała umowę
w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.
Ad. 2 - w 2008 r. z terenu gminy wyłapano 8 bezpańskich psów.
Ad. 3 - w 2008 r. koszt realizacji zadania wyniósł 32.478,52 zł. (Opłata oparta na fakturach).

BURMŁSTRZ
M"
mgr inż. Grzkgorz Tlaiejskt

WÓJT <c,iviiirsiY

98-3 58 Ktełczygłów
pow. p3jęc^»,%ki y/oj. łódzkie
tel. /O43! .7. .",.;?..

Kiełczygłów, dnia 29.05.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak: RiGG 6054/2/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy w Kiełczygłowie
informuje, że:
•

w 2008 r. gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
schronisku dla zwierząt - Fundacja „Zwierzyniec" w Wieluniu,

•

w 2008 r. wyłapano 6 sztuk zwierząt na koszt gminy,

• koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 1000,00 zł - forma
płatności jednorazowa.

URZĄD GMINY
w Klonowej
98-273 Klonowa

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

OŚL.6074-1/2009

Klonowa, dnia 11.05.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. dotyczące sposobu i
skutków wykonywanta zadania,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że:
1. W 2008 roku Gmina Klonowa miała podpisaną umowę z Fundacją
„Zwierzyniec" z siedzibą w Wieluniu ul. 18—go Stycznia 131
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krystynę Krzymińską.
2. Na terenie gminy w 2008r. nie było wyłapywania i utrzymania zwierząt na
koszt gminy.
3. Gmina Klonowa w 2008r. nie poniosła żadnych kosztów z utrzymaniem i
wyłapywaniem zwierząt.

.
Kluki, dnia 26.03.2009 r.

URZĄD GMINY KLUKI
97-415Kiuki88
pow. bełchatowski
woj. łódzkie

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Nasz znak: GBRgr 6134/3/2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 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 2008 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 do hotelu w 2008 r - 6 sztuk,
3. koszt odłapania i utrzymania zwierząt w hotelu w 2008 roku - 28.936,25 zł.,
4. forma płatności comiesięcznie przelew.

REFERENT
W
Elżbietti Kotlarek

U R Z Ą B OM IN Y

97-524 KOBIELE WIELKIE
ul. Reymonta 79
o 044/681-44-12, tel./łax 681-05-06
pow. rodomszczański, wo|. łódzkie

24

dla
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy Kobiele
informuje jak niżej:
Ad. l Gmina podpisała z Fundacją „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu ul. 18 stycznia
Nr 131,98-300 Wieluń
na
i
zapewnienie im opieki
Ad. 2 Wyłapano łącznie 8szt. zwierząt w 2008 r,- bezdomne psy
Ad. 3 Łącznie zapłacono za w/w usługę 4000zł tj. SOOzł za jedno zwierzę na podstawie
dostarczanych faktur VAT ze schroniska

Gospodarki Przesłrzenn»|
i OchrcjiśnWpwlika
yn

1.1

TT-R ZAD GMINY

Kocierzew Południowy, 09.04.2009. r.

S.7081-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„Argos"

W związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2009 roku przekazujemy następujące informacje:
1. w 2008 roku Gmina miała stałą umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu
(umowa nr 120/2008 zawarta 3 października 2008 r.)
2. w 2008 roku odłapano jednego bezdomnego psa. Koszt 352,60 zł za utrzymanie
w schronisku. Koszt 900 zł za leczenie weterynaryjne.
3. w 2008 roku koszt realizacji zadania wynosi 1252,60 zł, forma płatności była
jednorazowa.

SEKRET^
Żaczek

L t

URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH
Referat Ochrony Środowiska i Zarządu Drogami Wydziału Gospodarczego

Koluszki, dnia 30 marca 2009 r.

W KOLUSZKACH
ui. 11 Listopada 65

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

95-040 KOLUSZKI
-20-

GSR-7080/05/5177/09
Dotyczy: Udzielenia informacji

publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski
w Koluszkach informuje, iż w 2008 roku gmina Koluszki miała zawartą umowę na
wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów z Hotelem - Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56. W koszty utrzymania wchodziło: wyżywienie, opieka
weterynaryjna tj. szczepienie, odrobaczenie, zibiegi lecznicze.
W 2008 roku z terenu miasta i gminy Koluszki odłapano 53szt. psów oraz
utrzymywano psy z 2007 roku. Koszt realizacji powyższego zadania za 2008 rok wyniósł
kwotę 154.614,70 zł. Opłata oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką Hotelu - Schroniska.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

z u p. Burmistrza
INSP&K

Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki; tel. 044 725 67 00, fax. 044 714 58 40
Referat Ochrony Środowiska i Zarządu Drogami Wydziału Gospodarczego,
tel. 044 725 67 40 - Naczelnik Wydziału Gospodarczego, tel. 044 725 67 47 - Kierownik Referatu,
tel. 044 725 67 48 - Zarząd drogami, tel. 044 725 67 49 - Ochrona środowiska, tel. 044 725 67 49 - Rolnictwo

Konopnica, dnia 26.03.2009 r.
URZĄD GMINY

&ONOPNICA
IPtU KMMpnict, Rynek l*.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
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 18 marca 2009 r. informujemy, że gmina nie ma
zawartych stałych umów na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom. Udzielamy jedynie zleceń schronisku dla zwierząt „Zwierzyniec"
ul. Zielona 22A, 98-300 Wieluń i ponosimy z tego tytułu jednorazową opłatę.
W 2008 r. ww. schronisko wyłapało z terenu naszej gminy i zapewniło opiekę
dziewięciu bezdomnym psom. A łączny koszt realizacji całego .zadania wyniósł
3.400 zł.

PODINSPEKTOR
d. s. rolnictwa, leśnictwa
i gospodarki ziemią

Magdalena Gałęza

'..-

URZĄD GMINY KOWIESY
pow. skierniewic^ ^>o\. łódzkie
96-111 K O W i t c Y
tel./fax IO-46) 831-70-81, tel.(0-46) 831-70-26
NIP 835-1U-30-031- REGON 000^8171
www.kowiesy.pl; e-maii:urzad@kowiesy.pl

Kowiesy dnia 01.04.2009 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla ZwierząfArgos"
KRS:286138
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

GK R. 7240-14/08
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"
Władysławów ul. Wyprys 13, 96-321 Żabia Wola .
Ad,2. Ogółem zostało przekazane do schroniska 21 psów i 4 koty.
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku , wynosił 4 800,00 złotych - forma płatności
ryczałtowa ( 400 zł na l m-c)
WÓJT GMINY
mgr mż. Andrzej Józef Lubomski

^/^

BURMISTRZ

Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

KROŚNIEWIC
tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

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

Nasz znak:
RRiRG/OŚ.7062/2/09

Data:
2009-04-14

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
że Gmina Krośniewice swoje zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wykonuje
w następujący sposób:
1. Gmina Krośniewice posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą
Usługową „HERKULES" z siedzibą: Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz,
2. Posiada umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" z
siedzibą: Kotłiska 13, 99-300 Kutno na umieszczanie w nim zwierząt wyłapanych na terenie
Gminy Krośniewice,
3. W roku 2008 na terenie Gminy Krośniewice wyłapano 21 bezdomnych psów, koszt
wyłapania i dostarczenia do schroniska - 2.698,60 zł,
4. Średnio miesięcznie w schronisku przebywa 30 bezdomnych psów a koszt ich utrzymania
w roku 2008 wyniósł 43.642,12 zł. Opłata wnoszona jest na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt.

z poważaniem:

ermm

http://www.krosniewice.pl/

e-mail: gminakros@krosniewice.pl

U 11 Z Ą B

Gff

w Krzyżcmowie

99-3'U Krzyżanów

vtni iodzkis
tei. (0-24) 3-S6-22-00, 356-22-01

RL. 6058/3/2009

Krzyżanów, dnia 24.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt"Argos"
04-885 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Krzyzanowie informuje, że gmina zawiera corocznie umowę
na odłapywanie i opiekę nad zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w
Łodzi, ul. Kosorrzewiny 56.
W roku 2008 odłapano i przewieziono do hotelu 10 psów.
Koszt odłapania i dostarczenia do hotelu jednego zwierzęcia wynosi 180 zł.
+ 7 % vat. Koszt utrzymania i pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 5,00 zł
+ 22% za dobę. Wszystkich zwierząt z naszego terenu w hotelu jest 17 szt.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wynosił 24.634,81 zł. Opłaty
dokonujemy miesięcznie po otrzymaniu faktury.

2 lip

Sarba
Cekr

Urząd Gminy Ksawerów
Z

-f s f

_ 9—

Ksawerów, dnia 03.04.2009 r.

wewn. 30

TK.6134-//09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu:
23.03.2009 r.) Urząd Gminy Ksawerów uprzejmie informuje, że w roku 2008 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 pięć bezdomnych psów.
Całkowity koszt usług świadczonych w 2008 roku (w tym utrzymywanie psów
odłapanych w 2007 r.) wyniósł 15 620,40 zł brutto.
Forma płatności za w/w usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w „hotelu".
z poważaniem

GMINA

Nasz znak: PR.s.7080-6/2009

KUTNO

Kutno dnia 2009-03-24

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 2008 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 2008 r na terenie gminy wyłapano 48 bezdomnych psów. W schronisku w ciągu
roku przebywało 70 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2008 roku - 56 978,25 zł. Opłata za
prowadzenie schroniska oparta jest na ewidencji zwierząt (brutto 5,25 zł/szt./doba)

/^
mgr inż. &rzy Bryła
\

Kutno, dnia 25-03-2009 r.
Nasz znak: OM-6134/3/JP/2009-2

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.

z up. P

DENTA MIASTA
' Chlebny

050B1UMU

WÓJT GMINY

Lipce Reymontowskie, 2009-05-14

Lipce Reymontowskie
oow. skierniewicki

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

Znak: RP.6073-02/09
W odpowiedzi na pismo z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2008 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 14 szczeniaków za kwotę 5550,00 zł.
Jednocześnie informuję, ze informacja tej treści została do Państwa wysłana w formie
listownej w dniu 6 kwietnia 2009 r.

w/
mgr mż.$e/zy/Czenvmski

Lubochnia, 14.04.2009r.
U R Z Ą D GMINY
Lubochnia
wcj. łódzkie

tel, n-03-5tt,

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

Znak: Ś.R. 7082/5 /09
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 2008 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 2008 roku wyłapano 9 bezdomnych psów, które po zaszczepieniu trafiły do
nowych właścicieli.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 11 400,00 zł.( stała umowa).

Z up. WÓJTA GMI
inż. Marek

S e k r e t S/T

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

95-083 lutomiersk, Pl. Jana Pawia II nr 11
pow. pabianicki, woj. łódzkie
tel.(043)67-75-011, 67-75-016
NIP 831-10-90-274 REGON 000545917

Lutomiersk, dnia 24.03.2009 r.

nasz znak: RRGRiZP.0562-2/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.03.2009 r. o udostępnienie informacji
publicznej informujemy, iż :
1. Gmina Lutomiersk w 2008 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezpańskimi zwierzętami z „HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO"
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 .
Umowa z w/w podmiotem zawarta była na okres od O l .01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. W roku ubiegłym na koszt gminy w schronisku, utrzymywano pięć bezpańskich psów
(jednego psa odłapano w 2007 r., pozostałe cztery w 2008 roku).
3. Zgodnie z w/w umową koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, regulujemy na
podstawie faktur VAT. Podstawę wypłaty środków za każde bezdomne zwierzę, stanowi
numer nadawany przez w/w podmiot po wyłapaniu danego zwierzęcia z terenu gminy.
W roku ubiegłym gmina Lutomiersk na opiekę nad bezpańskimi psami, wydatkowała
środki w wysokości 5.323,7 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 70/100).

URZĄD GMINY
98-360 Lututów
woj. łódzkie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul.Garncarska 37 a

04 - 886 Warszawa

Znak: 6010-5/2009

Data:2 kwietnia 2009r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Lututowie informuje:
Ad. l. W 2008 roku Urząd Gminy w Lututowie nie posiadał podpisanej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
Umowa w powyższej sprawie została zawarta w dniu 27 marca 2009 roku
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego , 92 - 411 Łódź,
ul.Kosodrzewiny 56.
Ad.2. Gmina Lututów w roku 2008 nie poniosła nakładów na utrzymanie
wyłapanych zwierząt ponieważ takich przypadków nie było.
AD3. W 2008 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację całego
zadania w związku z czym nie nastąpiła żadna z form płatności.
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Ochrony Zwierząt

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

Ładzice, dnia 30.03.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 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 2008 r. nie miała zawartej stałej umowy z żadnym
schroniskiem dla zwierząt. Obecnie Gmina podpisała umowę z Fundacją
"Zwierzyniec" z siedzibą w Wieluniu ( data umowy 9.02.2009 r.), na
wykonanie usługi odbioru bezdomnych psów z terenu gminy Ładzice,
transportu oraz ich przetrzymywania w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
ad.2 W 2008 roku na terenie gminy Ładzice wyłapano 3 bezdomne psy, z których
dwa trafiły do adopcji, a jeden do schroniska w Radomsku.
ad. 3 W 2008 roku Gmina poniosła kosz związany z przekazaniem psa do
schroniska w Radomsku w wysokości 150,00 zł, oraz koszt usługi
weterynaryjnej tj. l 567,00 zł za opiekę i leczenie bezdomnego psa, który
uległ wypadkowi w kolizji drogowej.
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Łanięta dn. 03.04.2009

RL.6052/4/2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 dotyczące prośby o
udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" gmina Łanięta
informuje:
1. W 2008r. gmina Łanięta miała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z/s Kotliska 13, 99-300
Kutno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. ..W .roku ubiegłym na koszt gminy Łanięta zostały wyłapane i były
utrzymywane 2 psy.
3. Koszty realizacji całego zadania w 2008r. wyniosły 1393zł, a
należności rozliczane były na zasadzie ryczałtu plus opłata za dobę oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Urząd Miejski w Łasku
ul.Warszawska 14
98-100 Łask

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
RLŚ. 7080- 3/2009

Łask, dn. 22.04.2009r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2008 roku informuję, że w 2008
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 2008 roku odłapano 56 psów. Na dzień 31 grudnia 2008
roku w Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi znajdowało się 97 psów z terenu
gminy Łask w tym 41 psów odłapanych w 2006 i 2007 roku.
ir
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Łęczyca, dnia 24 marca 2009 r,
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Łęczycy uprzejmie informuje, że w roku 2008
Gmina Łęczyca zawarła umowę z Jednostką Budżetową „Zieleń Miejska"
w Łęczycy prowadzącą 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 2008 wynosiła od
8 do 14 sztuk miesięcznie.
Liczba psów umieszczonych w schronisku w roku 2008- 8 sztuk.
Liczba psów oddanych do adopcji - 9 sztuk,
Obecnie w schronisku przebywa 9 psów.
Koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami poniesione przez
Gminę Łęczyca w roku 2008 wyniosły :
a/ pobyt psów w schronisku- 16 583,30 zł
b/ koszty leczenia355 zł.
Stawki płacone przez Gminę zgodnie z zawartą umową wynosiły: za
umieszczenie psa w schronisku- 50 zł brutto/ odpchlenie, odrobaczenie,
szczepienia ochronne i zabiegi higieniczne / i 5 zł brutto za każdą kolejną
dobę / koszt pobytu, karmy/.
Rachunki za opiekę nad psami w schronisku opłacane są po
przedstawieniu rachunku przez Jednostkę Budżetową „Zieleń Miejska" po
zakończeniu miesiąca w formie przelewu.

Łęczyca, 07.04.2009r.
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 ŁĘCZYCA

'ąS/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009r. informuję, iż w 2008r.:
—

właścicielem schroniska jest Gmina Miasto Łęczyca,

-

do dnia 6.03.2008r. Gmina Miasto Łęczyca posiadała podpisaną umowę na

wykonywania zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywaniem z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu,
-

od 6 marca 2008r. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczycy nr 166/08

z dnia 06.02.2008r. powyższe zadania realizuje Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska",
-

z terenu gminy wyłapano około 10 psów w miesiącu,

—

utrzymywano na koszt gminy około 60 zwierząt,

-

koszt realizacji całego zadania wynosił 83 332,78 zł.
Z poważaniem
Z up. BUMfiSTRZA

mka

Sporządziła: M. GodJen

GMINA ŁOWICZ

ul. Długa 12 99-400 ŁOWICZ
tel: (0-46} 837~68~G4
Łowicz, dn. 24.03.2009 r.
ZP 6134/3/09
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 18 marca 2009 r., (wpłynęło do tut.
urzędu dn. 23 marca 2009 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 2008 r. Gmina Łowicz podpisała umowę dotyczącą wyłapywania i
umieszczania w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu
bezpańskich psów z terenu gminy.
Ponadto jednorazowe zlecenia związane z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami były zlecane Przychodni Weterynaryjnej POPŁAWSCY S.C.,
ul. Warszawska l, 99-423 Bielawy.
2. Brak zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r.
3. W 2008 r. Gmina Łowicz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wydała 2 402,40,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwa złote).
Powyższe koszty związane były ze świadczeniem usług weterynaryjnych
dla psów potrąconych w wypadkach samochodowych oraz za
wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku.
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Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SK.7062-13/09

Łowicz dnia 07.04.2009 r,

Prowadzeniem łowickiego Punktu Przetrzymywania Zwierząt zajmował się w roku
2008 Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu. W ramach tego zadania znajdowało się także
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta, ŻUK jest jednostką organizacyjną miasta
Łowicza. Kos^t realizacji całego zadani u zamknął się kwotą 126.000,00 zł.
W 2008 roku do schroniska zostało doprowadzonych

131 psów, przy stanie

początkowym 40 sztuk i 56 sztuk na koniec roku.

Z poważaniem

Otrzymują:
l.

Adresat;

1. A/a,
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Łyszkowice dn. 24.03.2009 r.
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

RKP 7082/1/09
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 2008 r.
1.

posiadała podpisaną umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu, który
posiada Punkt Przetrzymywania Zwierząt w łowiczu oraz zlecała wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi psami Panu Zbigniewowi Jaworskiemu

2.

zleciła wyłapanie czterech

bezpańskich psów i zapewnienie

im opieki

(umieszczenie w schronisku).
3.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1758,00 zł. (słownie jeden tysiąc
siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
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URZĄD 8MINY M A K Ó W

fOT37 P . 0 0 1

URZĄD GMINY MAKÓW

ul. Gtówrii >2, 96-124 Maków
pow. skit.-fnnwickfi woj. łódzkie

,
NIP 836- 1 &-44 £i;: , ii

GGR 7062/5/ 2009

Maków dnia 23.03.2009r.

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 23.03,2009r. dotyczącego
informacji o sposobie i skutku wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd korzystał z usług firmy „Przytulisko" Zbigniew Jaworski, ul. Krótka 3, 05-870 Błonie. Wspomniana firma i wyłapała i
przekazała do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko" ul. Wyprys
13, 96-321 Władysławów 19 psów. Łączny koszt wyłapania , przekazania
schronisku we Władysławowie wynosi 7600zł,
Są to opłaty ryczałtowe i jednorazowe za każde ponad umowne zwierze.

Ztip-WÓlJTA

U.G.7060/2/2009

Masłowice 2009.04.06.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Masłowicach informuje jak niżej:
- gmina Masłowice jest typowo rolniczą gminą i nie ma większych problemów z
bezdomnymi zwierzętami, ponieważ jeśli pojawi się bezdomny pies ( porzucony przez
właściciela szczególnie z miast) to taki pies zostaje przygarnięty przez mieszkańca danej
miejscowości.
- w 2008 roku były 2 takie przypadki
- gmina nie zawiera umów i nie udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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Mniszków, dnia 31.03.2009 r.

no.
Znak:RB.6052/7/l 603/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 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 2008 roku odnotowaliśmy cztery 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 2008 r. wyniósł 1500,00zł.

'testehki

U r/ad Miejski
w Konslanfynowie Łódzkim
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Konstantynów Łódzki, dn. 6.04.2009 r.
T-L7080-L./09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Miejski w Konstantynowie w nawiązaniu do pisma LZ 65 z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie wykonywania przez naszą
Gminę zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuje, że:
• Gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
z Hotelem dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56. Umowa zawierana jest w cyklu
rocznym (kalendarzowym). W przedmiocie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ogłaszany
jest przetarg publiczny, w wyniku którego zawarta została obecnie obowiązująca umowa
z terminem do dnia 31 grudnia 2009 r. Z wymienioną placówką nasza Gmina współpracuje
6 lat i podczas wizyt w placówce nie stwierdziliśmy uchybień postanowień zawartych
dotychczas umów, jak też warunków utrzymywania zwierząt.
• Zwierzęta (psy) wg umowy są chipowane, a wykaz nr chipów otrzymujemy z
comiesięcznym zestawieniem i fakturą. Psy i koty pozostają na utrzymaniu Gminy do
chwili adopcji lub naturalnej śmierci.
• Zbiorcze dane dotyczące ilości zwierząt bezdomnych będących na utrzymaniu Gminy:
Liczba psów pozostałych pod opieką z niektórych poprzednich lat:
rok 2005 - 6 szt. 7 13
rok 2006 - 23 szt. x. ^Ą
rok 2007-21 szt. T, 1.3
rok 2008 - 36 szt.
rok 2009 (do końca marca) - 10 szt.
• Koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł 180 000 zł. Odpłatność stanowi iloczyn stałej
stawki dziennej za pobyt zwierzęcia w schronisku pomnożony przez ilość dni w miesiącu,
podczas których zwierzę przebywa w placówce. Dodatkowym kosztem jest koszt
wyłapywania zwierząt, stanowiący stała pozycję za wyłapanie jednaj sztuki. Zwierzę
ewidencjonowane jest poprzez zaaplikowanie chipa. Obecnie w przygotowaniu jest łink do
strony internetowej urzędu, gdzie będzie można obejrzeć nasze zwierzęta na zdjęciach,
z podanymi numerami chipów oraz opisem i warunkami adopcji. Każda faktura
weryfikowana jest z rejestrem zwierząt prowadzonym przez naszą Gminę dla badania
prawidłowości, analizy ilości zwierząt oraz kosztów utrzymania. Ponadto rozpatrujemy
możliwość przyłączenia Gminy do bazy www.identyfikacja.pl.
jk Referatu
'jnego
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URZĄD GMIHY
98-345 Mokrsko
woj. łódzkie
Nasz znak:RG.6052-10/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Data: 26. 03. 2009r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie informacji publicznej (Dz.U.2001 r., Nr 112, póz. 1198), udzielam
odpowiedzi:
1. W 2008 roku Gmina Mokrsko miała zawartą stałą urnowe na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Fundacją „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia
131, 98-300 Wieluń.
2. W 2008 roku zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy - 20 psów.
3. Na realizacje powyższych zadań Gmina poniosła wydatki w wysokości - 16.000. zł. z rok.
Opłata była ponoszona w ratach kwartalnych, przelewem na konto Fundacji, niezależnie
od ilości wyłapanych zwierząt.

mgr Małg<yrz6faJŚtanek
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Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

ROŚ. 7125-8/2009

Nieborów, dnia 26.03.2009 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Wójt Gminy Nieborów uprzejmie informuję, że w 2008 roku
zawarliśmy umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu na umieszczanie w
Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu bezpańskich psów z terenu Gminy
Nieborów.
Koszt przetrzymywania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy wynosił 8,60
zł/brutto/dobę

i przeznaczony był na utrzymanie psa w PPZ, wyżywienie, opiekę

weterynaryjną i ewentualne koszty leków. Ryczałtowy koszt dowozu psów z terenu
Gminy Nieborów do PPZ wynosił 300,00 zł/brutto za jeden wyjazd i obejmował
odebranie zwierząt ze wskazanego

miejsca (bez konieczności wyłapywania) i

dowiezienie ich do PPZ.
Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 1.626,00 zł i oparty był na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką PPZ w Łowiczu.

Z poważaniem

i-t

URZĄD OMJNY
w Nowej Brzeźnicy

Nowa Brzeźnica 2009.03 .23

'.Kołciuszld 103, ;.vw.
3.31

Nr. RL.705 / 6 / 2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca br. dotyczącego
sposobu i skutków wykonywania zadania z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania - Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy informuje
- gmina ma podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul
.Kosodrzewiny 56 .
W roku 2008 nie miało miejsce wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
związku z powyższym nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych tym zakresie .

Zup.W

Li
Łódź, dnia 26.03.2009r.

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

W odpowiedzi na pismo nr LZ 85 z dnia 18.03.2009r.w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami wyjaśniam że:
- Gmina Nowosolna posiadała w 2008r. stałą umowę z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź na odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich
zwierząt.
- W okresie od l stycznia do 31 grudnia 2008r odłapano 15 bezpańskich psów. Na dzień
31.12.2008r. było 39 zwierząt utrzymywanych w schronisku na koszt gminy.
- Opłata za hotelowanie bezpańskich zwierząt pobierana jest przez schronisko na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Koszt odłapywania i hotelowania bezpańskich zwierząt w 2008 r. wyniósł 84 455,84 zł.

A/a

WÓJT GMINY
Now

y Kawęczyn, dnia 3 1 marca 2009 r.

RG. 6052/01/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 marca 2009 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 2008 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 2008 roku wyłapano 6 dużych psów i 5 szczeniaków,
czego koszt wyniósł 4 000,00,- zł.

Z poważaniem -

WÓJT GMINY
Nowy Kawęezyn
pow. skierniewicki

Nowy Kawęczyn, dnia 19 lutego 2008 r.

RG. 6052/01/2008

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.
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w Opocznio
Ui. 'I'§mmtąj3ka ©
Opoczno dn.22.04.2009
GKMiOŚ 7062/1 1/09

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

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji a temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ch wyłapywanie" uprzejmie
informuje t
1. W roku 2007 Urząd Miejski w Opocznie uruchomił schronisko dla zwierząt na 60
zwierząt (weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10073401) Do schroniska
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przyjmowane są zwierzęta (psy) wyłącznie z terenu gminy Opoczno,

2. Aktualnie w schronisku przebywa 54 zwierząt.
3. Schronisko dla zwierząt utrzymywane jest z budżetu gminy, W roku 2008 koszty
utrzymania schroniska wyniosły 63,869 złotych.
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"UG Oporów - Saramonowicz" <basia@oporow.pl>
<boz@boz.org.pl>
5 maja 2009 08:40
odpowiedź na pytania

Urząd Gminy Oporów
W odpowiedzi na pytania informujemy:
1. Urząd Gminy Oporów nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 roku nie wyłapaliśmy żadnego bezdomnego zwierzęcia.
3. Koszt realizacji - zero.
Wójt Gminy - Stanisław Okoń

2009-05-05

L 7,

Osjaków, dnia 27 marca 2009r.

URZĄD GMINY
w Osjakowie

ui. Targowa 26. 98-320 Osjaków
tei. co-43) 842339i,fax 84233 79
PFGON 000545981

„.
Bluro -
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Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
, ^
,
-7 A
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

r
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Znak: RIT-7615/1/09
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że:
1. Gmina Osjaków nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt. W roku 2008 Gmina udzieliła zlecenia na wyłapanie psów i zapewnienie
im opieki - Hotel dla zwierząt ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź oraz Schronisko
dla zwierząt ul. Zielona 22, 98-300 Wieluń.
2. Na koszt Gminy w 2008 r. utrzymywanych/wyłapanych było 6 psów.
3. Koszt realizacji zadania:
- jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku 4 szczeniąt - 1200 zł
- jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku 1 psa - 700 zł
- jednorazowa opłata za wyłapanie psa - 183 zł
-jednorazowa opłata za obserwację psa -140 zł
- opłata na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką430,7 zł.
Całkowity koszt zadania 2653,70 zł.

p,o.
Infrastruktury CrfcgoV/ej, Technicznej
i O cli rorvy\ "Środowiska

ii
Ostrówek dnia,24.03.2009r.

Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek

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

Dotyczy: Pisma z dnia 18 marca 2009r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania.

W odpowiedzi na Wasze pismo informujemy, że w 2008r. mieszkańcy naszej gminy
zgłosili 3 przypadki wałęsającego się bezdomnego psa. Gmina zleciła Fundacji
„Zwierzyniec" ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń złapanie psów i umieszczenie ich
w schronisku prowadzonym przez w/w fundację. Całkowity koszt zleceń to 1200,OOzł
i obejmuję on złapanie, transport do schroniska, opiekę weterynaryjną! utrzymanie.

Turek

WÓJT

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

GMINY w OZORKOWI E
Znak: OS.7062/29/2009

Data: 03.04.2009r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd
Gminy w Ozorkowie, informuje:
1. W roku 2008 Gmina Ozorków miała podpisaną umowę z jednym Wykonawcą na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Wykonawcą była Pani Mariola Siemińska Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego,
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56.
2. W 2008 roku odłapano 18 psów, a na dzień 31.12.2008r. stan wynosił 34 psy.
3. Ogólny koszt w 2008 roku wyniósł na podstawie miesięcznych rozliczeń 64.066,53zł.

Sporządziła: E.Szamałek

Ozorków, dnia 26.03,2009 r.

U R Z Ą D MIEJSKI
W

OZORKOWIE

Wydział Polityki Przestrzennej
95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
tel. (42) 710-31-40

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

PP.607//f 5/2009
W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2009 r. (data wpływu do Urzędu) 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 utrzymanie w oparciu o środki szacowane z wydatków roku
poprzedniego
- odłowieniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ozorków na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Ozorkowie i Straży Miejskiej w Ozorkowie zajmuje się Firma Usługowa
„HERKULES" Zbigniew Szczechowicz. Czynność odławiania poprzedzona jest wywiadem
środowiskowym przeprowadzanym przez Straż Miejską lub pracownika Urzędu. Psy odwożone
są do schroniska dla zwierząt w Kotliskach koło Kutna, z którym Gmina Miasto Ozorków ma
zawartą umowę.
- w 2008 r. Gmina Miasto Ozorków utrzymywała na swój koszt średnio miesięcznie około 34
sztuk bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Miasta Ozorkowa,
- płatność była ryczałtowa i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt:
- koszt pobytu zwierząt przebywających w schronisku w 2008 roku wyniósł 56.103,76 zł
- koszty związane z odławianiem, transportem i opieką weterynaryjną w 2008 roku wyniosły
8378,40 zł.
- Razem koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł: 64.482,16 zł.
Ponadto informujemy, iż w 2008 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, póz. 724).
Z poważaniem
1 nr BURMISTRZA
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Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21
95-200 P a b i a n i c e
NIP 78MO-55-550; Regon 000543551

Pabianice, 30 .03.2009r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r., Urząd Gminy w Pabianicach
informuje, że :
Gmina od wielu lat posiada umowę na odłapywanie i utrzymywanie psów z , Hotelem
dla zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 .
Aktualnie w schronisku przebywa 37 psów
Łączny koszt odłapywania i utrzymania psów w schronisku w 2008r. wyniósł
71 399zł. Opłaty oparte o bieżącą ewidencję zwierząt.
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Pabianice, dnia 02.04.2009 r.

IMOS.I. 7081/5-2/ T 5$ 709

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 24.03.2009 r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r., Wydział
Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach w załączeniu przekazuje
informacje przygotowaną przez Schronisko dla Zwierząt w przedmiotowej sprawie.

G Ł Ó W N Y SPB
d/s INŻYNIĘ,

mgr inSTAndrzcj

Różański

Urząd Miejski w Pabianicach, Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska,
95-200 Pabianice, ul. Św. Jana 4, tei. +48 42 2254628, centrala + 48 42 2254600, fax +48 42 2254605
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

Bili
ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice
tel /fax 0-42-2270850
NIP 731 -l 7-48-589
REGON 472283819
Weterynaryjny numer identyfikacyjny 10088601

e-mail: schronisko.pabianice@wp.pl
www. schronisko-pabianice. eu

Bank PKO BP w Pabianicach 49 1020 3437 0000 1402 0066 4201

IHUIIIIO DUZWIERZftT

Pabianice 27.03.2009

ul. Partyzancka 110

95-2OO P a b i a n i c e

tttt 78M7-tó-Safl, Regon 472233819

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Schronisko w Pabianicach jest w całości finansowane przez Urząd Miasta Pabianic .
Jako jednostka budżetowa otrzymała dotacje na rok 2008 w kwocie 450500,00 zł.
Urząd miasta Pabianic ma podpisane porozumienie międzygminne z Gminą Miejską Zgierz.
Psy na terenie miasta Pabianic wyłapuje Straż Miejska , a ze Zgierza dostarcza nam Urząd
Miasta.
W załączeniu przekazujemy zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów psów w naszym
schronisku w roku 2008 .

Andrzej Luboński

SCHROmSKODlAZMRZĄT

ul. Partyzancka 110
95-2OO P a b i a n i c e

Psy2008

KIP 73M7-4&-589, Regon 472283819

ROK 2008
ISTYCZEN

Psy przyjęte

Z urodzeń
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Odbiór własnego psa
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Strona 1
Luboński

URZĄD GMINY I MIASTA
w PAJĘCZN1E
ul.Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

td.(034) 311-12-12, fax 311-21-35

Pajęczno, dnia 06.04.2009 r.

Nr YI-7080/6/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. informuję, że w 2008 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 2008 r. z terenu gminy Pajęczno odłapano 11 bezdomnych psów, stan na
31.12.2008 r. zwierząt umieszczonych w „Hotelu" wyniósł 19 sztuk. Całkowity koszt zadania
w 2008 r. wyniósł 23.100,54 zł. Płatności dokonywano po przedstawieniu faktur przez
„Hotel" na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt objętych opieką.

Z-ca
Henryk

\D GMINY
w Paradyzu
aiJLonecka 4,26-333 Paradyz
tel.044/?584028,fex044/7584024

Paradyz, dnia 26.03.2009 r.

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

Znak: 6060/4/1/2009
W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r., Urząd Gminy w Paradyzu
uprzejmie informuje, że w 2008 r. Gmina Paradyz nie miała zawartej stałej umowy
oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Wójta

1
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Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Marek Ciesielski" <marek.ciesielski@parzeczew.pl>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2009 08:26
odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej

1. Gmina Parzęczew miała w 2008 roku zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu gminy z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi 92-411, ul. Kosodrzewiny 56.
2. Aktualnie Gmina ponosi koszty utrzymania w Hotelu 24 psów odłowionych z terenu gminy. W 2008 roku
utrzymywano 19 sztuk.
3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 45.000 zł. Forma płatności - faktura oparta na bieżącej
ewidencji.

2009-01-7.5

L/z,
Urząd Gminy
Pątnów

oowiat wieluński, woj.tódzkie

Pątnów dnia 24.03.2009r.

RiL 6052-3/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"- Urząd Gminy w Pątnowie
informuje , że w roku 2008 wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu naszej gminy
zajmowała się Fundacja Zwierzyniec w Wieluniu, z którą mieliśmy podpisaną
umowę.Ogółem w 2008 roku wyłapano 16 bezdomnych psów za każdego
umieszczonego psa w schronisku i jego opiekę płacono jednorazowo po 400 złotych.

Urząd Gnu i i i Piątek

99-120 P l ą i e k
ul. Rynek is
woj. łódzkie
tel.(024)722-12-39
GG-7241/19/2009

. , , ~ c ^ ~ Arin
Piątek, 25.03.2009
r.

n

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 18.03.2009 r. uprzejmie informuje co następuje:
1. Gmina w 2008 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 2008 wyłapane zostały 3 zwierzaki.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 6189,88zł, forma płatności przelew, rozliczenie miesięczne.

Z poważaniem :
z up. WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Menes
Inspektor ds. rolnictwa, gospod, gruntami
J ochrony środowiska

L.L

URZĄD MIASTA

Referat Kultury, Sportu i PmmocjtMiasta
97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Trybunalski, 31 marca 2009 r.

SPK.0629-7/09

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

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 marca 2009 r. dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje:
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Biuro Inżyniera Miasta informuję,
iż po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie
nieograniczonego,

została

zawarła

w

dniu

28

grudnia

2007

przetargu
r.

umowa

nr 1351/IMU/I/08 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Piotrkowie Tryb., z/s przy ul. Rzemieślniczej 26. Przedmiotem umowy jest
prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w roku 2008.
W/w umowa nakładała również obowiązek min. wyłapywania bezdomnych
zwierząt na terenie administracyjnym Piotrkowa Trybunalskiego oraz zapewnienie
im opieki. W roku 2008 średnia miesięczna liczba zwierząt pozostających na
utrzymaniu Miasta wynosiła 205 psów i 23 koty.
Na realizację zadania w roku 2008 Miasto poniosło koszty w wysokości
159.600,00 zł (13.300,00 zł miesięcznie). Jest to opłata ryczałtowa.

Kl

Referat Ki

;OWNIK

liPkimocirMiasta

URZĄD MIEJSKI
w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21

,

99-200 Poddębice

„..-_

Poddębice, dnia 27 marca 2009 r.

tel. 6782580. fax 6783995

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

Nasz znak: ROŚ. 7080- 6/09
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 2008 r. wyłapano z terenu Miasta i Gminy Poddębice 12 bezdomnych psów.
Koszt realizacja całego zadania - 52.855, 86 zł.
Gmina za opiekę nad przebywającymi w Hotelu zwierzętami obciążana jest
fakturami.

Wójt Gminy Pośwł^tne
ul. Akacjowa 4

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

Nasz znak: 7080/1/09

Poświętne, 02.04.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. Wójt Gminy Poświętne
uprzejmie informuje , że w 2008 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
Opocznie o możliwości wykonywania takich usług i w razie potrzeby będziemy
korzystać z tej formy pomocy .

Wójt Gminjp świetne
mgr im. Miećwsłc, >v Stępień

7^
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URZĄD MIEJSKI
^PRZEDBORZU
97 5
" JSoJto3l?9bórz

'^^ifmS!!SS
Nasz znak: I.R.Ś. 6134/01/2009

r>•
^ t,
^
,
B mro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37 A
4

886Warsza

°-

wa.

Przedbórz, dnia 07.05.2009

Gmina Przedbórz w roku 2008 kontynuowała 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 2008 przebywało 7 szt. psów odłapanych w 2007 roku oraz 2 szt. psów
odłapane w 2008 roku. Wszystkie psy pozostają do chwili obecnej w hotelu.
Płatność za opiekę jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką hotelu.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 19 194,10 zł.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2009 jest kontynuowana umowa z w/w
„Hotelem".

97-500 Radomsko, ul. Fll-dsfeiegofl
pow. rodomszczański,

woj. łódzkie

f a x 0-44/685-13-60
set. 0-44/683-46-83, 683-27-07

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

KZP.7062-0023/09

Radomsko, dn. 23.03.2009 r.

Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Urząd Gminy Radomsko w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r.
(data wpływu 23.03.2009 r.) w sprawie złożonego zapytania dotyczącego opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, informuje co następuje :
- w 2008 r. Gmina Radomsko miała zawartą umowę na odłapywanie bezdomnych
psów z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Stara Droga 85 w Radomsku, które administruje schroniskiem miejskim w
Radomsku.
- w 2008 r. w schronisku umieszczono 6 psów bezdomnych,
- koszty poniesione w 2008 r. na umieszczenie psów w schronisku wyniosły
1.740,33 zł.

KIEE

NIK

Referatu tom^nalnego
i Zamów: |nff*ub licznych

inż. Wie

onciarek

W Ó J T GMINY
RAWA MAZOWIECKA

Znak: OŚ. 0717/2/1//2009

Rawa Mazowiecka 06.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W związku z otrzymanym pismem z dnia 18.03.2009r. w sprawie udzielenia
informacji na przysłane od Państwa poszczególne pytania, odpowiadamy:
Ad. l. Gmina Rawa Mazowiecka w 2008 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 łat 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 psów w roku 2008 wyniosła 8szt, hotełowanych zaś w roku 2008
wynosiła 36 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 71.938,67 zł brutto.
Płatność realizowana była i jest na konto hotelu przelewem, za każdy miesiąc,
wyszczególniając na fakturze każdego psa, jego odłapanie i hotelowanie, zgodnie z zawartą
umową.

t

Li-

-w

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNE
96-200 Rawa Mazowiecka

Nasz znak: GK 7087 01 /2009

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 24.03.2009 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. tut. Urząd
informuje , iż od momentu wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt, każda gmina we
własnym zakresie zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom na swoim terenie.
W roku 2008 tut. Urząd miał podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowaną przez Panią Mariolę Siemińską, na wyłapywanie i
przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rawa Mazowiecka .
Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rawa Mazowiecka w roku 2008
wyniósł 40.520,20 zł., natomiast forma zapłaty przelewem na konto po wystawieniu
rachunku przez Zleceniobiorcę.

URZĄD GMINY

w Regnowie
96 - 232 R e g n ó w
powiat rawski, woj. łódzkie
tel.CO 46) 813-16-23, fax/tel. (O 46) 813-16-25

REGON 7 5 0 4 4 6 2 3 5
NIP - 8 3 5 - l 2 - O 3 - 8 3 3

Regnówdn. 31.03.2009r.

ZW.6053/4/2009

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

W związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2009 roku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Regnowie informuje , że posiada aktualną umowę z Hotelem dla zwierząt i
ptactwa domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
W roku 2008 nie były przeprowadzane akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt.

inż- Krzyszto'.

t. L.

Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

Ręczno 07.04.2009r.

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

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 18 marca 2009r., o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą z dnia 6 września 2001r. O dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz 1198 )
Urząd Gminy Ręczno pragnie poinformować, że w roku 2008, gmina nie miała zawartej
stałej umowy lub zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
W roku 2008 na terenie gminy nie odnotowano przypadku bezdomnych zwierząt, w związku z tym
gmina nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych. Gmina Ręczno jest gminą wiejską, o
typowo rolniczym charakterze.

LL

II GMWY
ROGÓW

Rogów, dnia 27.03.2009 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na Państwa na wniosek z dnia 18 marca 2009r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje :
1. czy i z kim gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Rogów ma zawartą urno we z Mariolą Siemińską posiadającą zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej Nr ew. V RHU 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 2008roku?
Na telefoniczne zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy został odłapany i umieszczony
w/w hotelu l pies.
3. jaki był w 2008r. 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) ?
Zgodnie z zawartą umową otrzymujemy faktury wystawiane co miesiąc w oparciu o bieżącą
ewidencję zwierząt przebywających pod opieką z terenu Gminy Rogów.
Łącznie zapłaciliśmy w 2008roku 1512zł brutto.

MagdMena Kolasińska

URZĄD GMINY
Rokicmach
)

^

Rokiciny - Kolonia , dnia 03 kwietnia 2009 r.

Nz: 7062 / l / 09
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 18 marca 2009 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 2008 roku posiadała zawartą umowę na wyłapywanie i sprawowanie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56
Ad. 2 W okresie 2008 roku na terenie naszej Gminy odłapano l bezdomnego psa.
Opiekę w hotelu zapewniano 4 psom.
Ad 3 .Gmina za odłapanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku
wydatkowała z budżetu Gminy kwotę 7 494.00 złote.

Z poważaniem :
l

SEKRET4?

LZ

URZĄD

GMINY

97-340
ROZPRZA. *t».
Al 900-lecia
3<^U nv^^rnjfc*n,
w*- "X !'— 3
:L»

1

Rozprza, dnia 30 marca 2009r.

.« - .. r, itf\ 04 n^
s£^G~.KH-TA
|044)
649~61;0| 649-65-74
Sl5-BO-06« N!P 771:17-11-124
http.ffrozprzagw.e-bip.pl

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

Nasz znak: GK 7040/15 /2009
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami informujemy, że :
- Gmina Rozprza w 2008r. miała zawartą umowę z „Hotelem dla zwierząt" w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowanym przez Panią Mariolę Siemińską,
- w roku 2008 zostało odłapanych 51 sztuk bezdomnych psów, z czego 15 sztuk
utrzymywanych było na koszt Gminy,
- koszt realizacji całego zadania za 2008r. wyniósł 24.072,oo zł. Na koszt ten składa się
bieżąca ewidencja zwierząt przebywających pod opieką w hotelu oraz wyłapywanie
i umieszczenie w hotelu (jednorazowa opłata).

Witek

U R Z Ą D GMINY
gy_438 R u s i e c
ul. W i e l u ń s k a 35
NIP 832-10-17-741

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim
Aniołem
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37 A

Rusiec, dn. 25.03.2009r
Dotyczy: udzielenia informacii publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy w Ruścu ,pow.bełchatowski informuje , że gmina w 2008 r
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

HalinaffBrowiec
inspektor

000545923
URZĄD GMINY
98-332 Rząśnia, ul.Kościuszki 16
paw. pajęczański, woj. łódzkie
f
"!.(044) 631-71-22, fax 631-71-29
V.'D 7KQ..lf,.7fi,^2

Rząśnia, dnia 2009-04-03

UG.6073/1/09

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo

z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy w Rząśni

informuje, że w 2008 roku gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, natomiast jest w stałym kontakcie ze schroniskiem „Zwierzyniec"
z Wielunia.
W 2008 roku

gmina

nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i nie poniosła kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem zwierząt.

Rzeczyca d9yv-< kwietnia 2009r.

,_ GMINY

97-220 RZECZYCA

ul.Tomaszowska 2

powiat tomaszowski
woj. łódzkie

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

RRiZPMsz7080-01/09

Urząd Gminy w Rzeczycy w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuje co następuje:
1. Wyłapywaniem bezdomnych psów w 2008r. zajmował się Zakład Usług Komunalnych
w Rzeczycy - zakład budżetowy Gminy Rzeczyca
Złapane bezdomne psy umieszczane są w tymczasowym schronisku mieszczącym się na
terenie obiektu komunalnego stanowiącego własność Gminy Rzeczyca.
Psy przebywające w schronisku maj ą zapewnioną opiekę weterynaryjną oraz pokarm.
Karmieniem zwierząt i utrzymaniem porządku w boksach zajmuje się pracownik Zakładu
Usług Komunalnych.
2. W 2008r. ŻUK umieścił w klatkach 10 bezpańskich psów .
Na koniec 2008r. w schronisku przebywało 26 szt. psów.
3. Koszty związane z utrzymaniem schroniska w 2008r. wynosiły łącznie 20.174,48 zł.
Były to głównie koszty związane z zakupem karmy. Część karmy została przekazana
nieodpłatnie od przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy Rzeczyca.
4. Zakład Usług Komunalnych nie osiągał dochodów z tytułu umieszczenia psa w schronisku,
gdyż tylko w schronisku umieszczane były i nadal są tylko psy bezdomne wyłapane na
terenie Gminy Rzeczyca.

W
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gTinż. Marek Pałasz

BU^AISTRZ RZGOWA
PLAC 500-LECIA 22

95-030 R Z G O W
;•; 042-214-12-10
S/fax 042-214-12-07

Rzgów, dnia 2009.04.09

RG:6052(<? ) 2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04 - 886 Warszawa
Ul. Gancarska 37 A

Dotyczy pisma z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie:
Udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem „ przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuj się :
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 firmy nie dawały gwarancji rzetelnego
rozliczenia 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 adekwatny do
przekazywania funduszy na ten cel , dlatego też dążyliśmy do utworzenia Powiatowego
Schroniska dla bezdomnych zwierząt dla powiatu Łódzkiego Wschodniego , jednakże do dnia
dzisiejszego nie doszło do utworzenia przedmiotowego schroniska.
Dlatego też zmuszeni zostaliśmy do utworzenia we własnym zakresie miejsca schronienia dla
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.
Obecnie utrzymujemy 17 sztuk psów bezdomnych , które są leczone oraz karmione na koszt
gminy.
Koszt karmienia oraz leczenia zwierząt bezdomnych w roku 2008 - 23.936,18 zł oraz koszt
związane z budową boksów dla zwierząt 4.360,12 zł.

BURMISTRZ

Jan Mielczarek

w SAUKOW1CACH

Sadkowice, dnia 24.03.2009 r.

96-206 SADKOWICE
oow. rawski, woj. łódzkie

Rk 6134/6/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Sadkowicach
uprzejmie informuje, że gmina w 2008 r. nie miała podpisanej umowy z firmą usługową na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Do wykonywania powyższego zadania była przewidziana firma - FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA Leszek Żurawski 05-600 Grójec ul. Poświętne 15/6, która usługę w razie
potrzeby wykonywała na zlecenie.
W 2008 r. gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt, ponieważ takich nie było.

LesfekJMkowskf

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

U r z ą d Gminy
Seiiziejowice

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul Wieluńska 6

. „

1-160 Sędziejowice
1

vi -

.

-_ .

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

RW.II. 61347 2 /2009

Sędziejowice, 26.03.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 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
ul.

I

PTACTWA

Kosodrzewiny

56

DOMOWEGO

reprezentowanym

z

siedzibą

w

Łodzi

przez

Mariolę

Siemińską.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2) W 2008 r. koszt odłapania i hotelowania zwierząt wyniósł

69.615,87 zł..

Odłapano w 2008 r. 22 szt. psów.
Na dzień 31.12.2008 r. hotelowano 33 psy.
3) Rozliczanie finansowe za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt
odbywało
z

się

wyszczególnieniem

poprzez
okresu

wystawianie
hotelowania

comiesięcznych
poszczególnych

faktur,
zwierząt,

kosztów tego hotelowania oraz kosztów odłapywania.
z up. W

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Ug.Siemkowice@post.pl" <UG.Siemkowice@post.pl>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2009 10:01
odpowiedź na wniosek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy w Siemkowicach informuje:
ad. 1 W 2008 r. gmina miała podpisaną umowę z hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny
56
ad. 2 W 2008 r. przebywał w hotelu 1 bezdomny pies
ad. 3 Miesięczny koszt utrzymania 189,10 zł., płatne przelewem
Z poważaniem
Krystyna Fryś

2009-04-06

URZĄD GMINY
w SIERADZU

98-200 Sieradz, ul. Warcka 8
te!.(043) 822 44 42

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul.Gancarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak RG 7080/2009

Data:2009-03-30

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 18 marca 2009 roku 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:
l/. Gmina Sieradz ma podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami z
firmą Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola Siemińska 92-411 Łódź ul.
Kosodrzewiny 56. Wyłapywane psy są odbierane bezpośrednio do hotelu przez
właściciela.
21. W 2008 roku odłapano 6 sztuk psów. Razem w 2008 roku utrzymywanych na koszt
Gminy było 12 sztuk zwierząt.
3/.Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 20372,41 płatny w miesięcznych
transzach po wystawieniu faktury. Należności naliczane są na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

i.ltZAD MIASTA
SIERADZ

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

18.03.2009 r.
Sprawa:

LZ 132

Nasz znak

Sieradz, dnia

WIK/O.7083-18/09

02.04.2009 r.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do pisma znak LZ 132, które wpłynęło do Urzędu Miasta w Sieradzu
dnia 23.03.2009 r. informujemy co następuje:
1) w 2008 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 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";
2) na koszt Urzędu Miasta Sieradza w 2008 r. utrzymywanych było 140 psów;
3) na realizację całego zadania wydatkowana była kwota 327 593,21 zł z czego:
- wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 34 034,31 zł
- hotelowanie psów kosztowało 293 558,90 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 PREZYDENTA MIASTA

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, tel. 043 826 61 40
i.wolniewicz@umsieradz.pl

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

1309001:2000

um@umsieradz.pl

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE
96-100 Skierniewice, ul. Wł. St. Reymonta 23
pow. skierniewicki, woj. łódzkie

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Agros "
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
RGK. 6052-4/09

Data: 20 kwietnia 2009 r.

Dotyczy wniosku z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej.

1. W 2008 r. gmina Skierniewice miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Panem Zbigniewem Jaworskim zam. Błonie ul. Krótka 3.
2. W 2008 r. odłowiono pięć bezdomnych zwierząt.
3. Za realizację powyższego zadania ustalono ryczałtową miesięczną odpłatność
w wysokości 1200,00 zł.

mgr Izabela łaczkiewic*
ZASTĘPCA WÓJTA

i -~i

IM

URZĄD MIASTA

96-100 Skierniewice
ul. Rynek l
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

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

Znak:GK.7080/7/09

Data: 2009-04-03

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice uprzejmie informuje:
1. W 2008 r. Miasto Skierniewice posiadało umowę zawartą z Zakładem Utrzymania
Miasta Spółka z o.o. na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Skierniewicach,
wyłapywanie bezdomnych psów oraz zbieranie opadłych zwierząt na terenie miasta
Skierniewice;
2. W załączeniu - Ewidencja psów na schronisku w 2008 r. (tabela);
3. Koszt realizacji zadania w 2008 r.:
prowadzenie schroniska (ryczałt 13.420,00 zł x 12 m-cy)
161.040,00 zł
wyłapywanie bezpańskich psów (ryczałt 160,00 zł/szt. x 12 m-cy) 24.640,00 zł
zbieranie padłych zwierząt (ryczałt 70,00 zł/szt. x 12 m-cy)
łączny koszt zadania
utwardzenie terenu pod boksy na schronisku

Załączniki:
l egz.tabela

2.800,00 zł
188.480,00 zł
10.000,00 zł

NAfiSBLNUC WYDZIAŁ

URZĄD MIASTA
96-100 Skierniewice
ul. Rynek l
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Ewidencja psów na schronisku
Skierniewice, ul. Pamiętna 16

Wydane

Przybyło
Okres

(rok + m-c)

w tym

w tym

Razem

Razem
Wyłapane

Utracone

Przyjęte

w tym

Oddane
do adopcji

Oddane
właścicielom

Razem

Uśpione
w schronisku

Padłe

Zagryzione

Zbiegłe
ze schroniska

Stan
na koniec
miesiąca
i roku
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Stan nadzień: 31.12.2008 r.

NACZĘLN1KWYDZIAŁU

URZĄD GMINY SKOMLIN

98-346 Skomlin

ui. Trojanowskiego 1

pow. wieluński, woj. łódzkie

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

PG 6076/2/2009

Skomlin, dnia 14.04.2009 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 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 jednorazowo
opłatę w wysokości 700 zł za jedno bezdomne zwierze.
Informujemy jednocześnie, że w 2008 roku na terenie gminy Skomlin
odnotowano 8 przypadków pojawienia się takich zwierząt.

UUZĄDGMINYW SŁAWNIE
ul. Marszałka Józefe Piłsudskiego 31
26-332 SŁAWNO
pow. opoczyński, woj. łódzkie

Sławno, dnia 30.03.2009r.

Nasz znak: 6073/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r. z datą wpływu
23.03.2009r. informuję, że został przygotowany projekt uchwały Rady
Gminy Sławno w sprawie „wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze
Gminy Sławno", który po zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora
Weterynarii w Opocznie

oraz przez Komisję Rady Gminy Sławno będzie

włączony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sławno w celu
jej uchwalenia.

URZĄD GMINY w Słupi

pow. skierniewicki
S6-128 SŁUPIA

_ . .

....

_

AAO
Słupia, dnia 24 marca 2009
r.

tai/Ssą. (0-46) 831-55-14
tel.(0-46) 831-55-91; 831-52-42

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

Znak: RGR-7062/5/09
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. informujemy, że:
1.

Gmina Słupia w 2008 roku nie miała stałej umowy na wyłapywanie psów lub
zapewniania im opieki. Wszelkie działania w tym zakresie prowadziła firma:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PRZYTULISKO", 96-321 Władysławów,
ul. Wyprys 13 na telefoniczne zlecenie Urzędu Gminy.

2.

W 2008 roku na koszt gminy wyłapano i przekazano do schroniska 6 psów oraz
17 szczeniąt.

3.

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 5000 zł. Należności
regulowano jako jednorazowe płatności za umieszczenie w schronisku zgodnie
z wystawionymi fakturami.

W Ó
Mirosław

tulski

Sokolniki, dnia 23 marca 2009r
URZĄD GMINY
•8-420 Sokolniki, ul. M. J. Pifsudskiego
*el. 0627 78 45 121 , fax 78 45 194
N!P 61 9-00-21 -220

GK. 6134/5/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w
Sokolnikach informuje:
-

Gmina Sokolniki w 2008r. nie posiadała stakj umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
udzielała jedynie zleceń Fundacji „ ZWIERZYNIEC " ul. 18 Stycznia 131; 98-300 Wieluń

-

w 2008r na terenie Gminy Sokolniki odnotowano cztery przypadki wyłapania i przekazania
bezdomnych zwierząt do schroniska.

-

Gmina w 2008r. poniosła koszty z tytułu wyłapania i utrzymania bezdomnych zwierząt w
wysokości 2 000 zł; forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku

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 26.03.2009 r.
RŚG.OŚ. 70807 l 72009

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.03.2009r.

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 2008 roku gmina Stryków realizowała zadanie własne -ochronę przed bezdomnymi
zwierzętami.
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w zakresie „Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie na ternie miasta-gminy
Stryków" znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta-Gminy Stryków .
W 2008 roku gmina Stryków na powyższe zadanie w uchwałach budżetowych przeznaczyła
kwotę 148 000,00 zł, która została w całości zrealizowana. Na koniec 2008 r. gmina utrzymywała
75 szt. bezpańskich zwierząt. Regulowanie należności dla wykonawcy w7w usług odbywało się na
podstawie przedkładanych faktur VAT w oparciu o ilość utrzymywanych zwierząt.

'lińska.
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STRZELCE

ji L eśna 1

,

.

--.'•• w7 Strzelce, woj. łódzkie
te!. (024)356-66-01
ix (024) 356-66-15

Strzelce, dnia 02.04.2009r.

GK. 6072/2/09

BIURO OCHRONY 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
18.03.2009 roku (data wpływu: 23.03.2009r.) uprzejmie informuje, iż w roku 2008 Gmina Strzelce
podpisała następujące umowy :
- z Firmą Usługową „HERKULES" 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 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 4 psy, a następnie obciążano gminę
kosztem ich utrzymania. Według stanu na dzień 31.12.2008r. w schronisku przebywało 8 psów
wyłapanych z terenu gminy Strzelce.
Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 20.163,80 zł, z czego :
- na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę l .584,20 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 18.579,60 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.

UL,

Strzelce WieSkie
pow. pajęczański, woj. lódzkie
98-337 stmic* WMki

Strzelce Wielkie, dnia 01.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
04-886 Warszawa

Nr 7040/1/09

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 roku,
Urząd Gminy informuje, że:
-

w 200f roku Urząd Gminy miał zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56,

-

w 2008 roku w/w hotelu utrzymywane było 9 bezdomnych psów na koszt Urzędu
Gminy,

-

koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 22.567,00 zł., płatność oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt w hotelu.

,

INY

Szczerców, dnia 30.03.2009r.

G.B.4/6062/1/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2009r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat: „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:
•

Gmina Szczerców w roku 2008 miała podpisaną umowę z hotelem dla zwierząt. Obecnie
hotelowanych jest l O psów. Wśród nich są odłapane psy w roku 2006.
W 2008r. Gmina Szczerców na realizację tego zadania poniosła dość duże koszty, które
wyniosły ok. 17.000,00 zł.
5> ^
Labry szewski

KLAROWNI K REFERATU

URZĄD GMINY

TOMASZÓW M A Z O W I E C K I
97-200 Tomaszów (waz,
ul Prezydenta l. Mośckkiego 4

teS 044 724 55 73, fax 044 723 5033

REGON 000551042
N!P 773-16-77-235

RI.7621-2/09

Tomaszów Maź. 2009-04-01.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2009 r., odnośnie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt informujemy, że w roku 2008 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 21.694,32 zł
(płatność za wykonaną usługę dokonywano jednorazowo za umieszczenie w schronisku zwierzęcia)
w ilości 33 szt.
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Tomaszów Maź., dnia 26 marca 2009 r.

WIM.7080 - 6/09

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 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 01.04.2008 r. do
31.03. 2011 r. z panem Grzegorzem Woskowskim prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „Schronisko 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 2008 roku wynosiła 264, przy czym w schronisku stale
przebywa około 130 zwierząt.
3. Wyżej wymieniona umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu
umowy, które w 2008 r. wynosiło 158 226,19 zł.

a/a J/K

U$§Ai M1ASIA f |USZ¥NIE

Tuszyn,dnia 08.04.2009 roku.

ul Ptóifk§wika 51/4

§§«©§© T U 3 Z Y N

w, 51. 52
ijft lei
7?f.,§418381888,
010*195, Regon000526475

ttiuro

Rinrnucnrony
Orhrniwzwierząt
7wiprrat

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

ZDiZ-6132/2/09
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miasta w
Tuszynie informuje, że w 2008 roku mieliśmy podpisaną urno we z Hotelem dla
Zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny, na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
-psom z terenu miasta i gminy Tuszyn.
Hotel dla Zwierząt przejmował obowiązki z zakresu opieki nad zwierzętami i
wykonywał usługi odłpania zwierząt.
W 2008 roku przebywało w schronisku średnio około 36 sztuk psów na koszt gminy i
ponieśliśmy koszty odłapania 12 sztuk bezdomnych psów.
W 2008 roku ogólny koszt realizacji zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł 78.655,40 zł.
Płatność odbywała się za dobowy pobyt w schronisku zwierząt w oparciu o bieżącą
ewidencję ilości zwierząt.
Schronisko wystawia nam miesięczne faktury do zapłaty za ilość psów odłapanychwykonane usługi i psów przebywających w schronisku i są one przez Urząd Miasta
w Tuszynie realizowane.

Z poważaniem
A/f, -L/*"

TnżrJah Bielicki
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Nasz znak: 7082/2/2009

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

Ujazd, dnia 24 marca 2009 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 18 marca 2009 roku :
Ad. l Gmina Ujazd w roku 2008 podpisała umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Panią Mariolą Siemińską prowadzącą Hotel dla Zwierząt z siedzibą
w Łodzi u!. Kosodrzewiny 56.
Ad. 2 W roku 2008 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 16 bezdomnych psów.
Ad.3 Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 44.495,30 zł. .Forma płatności - opłata
jednorazowa , za każde zwierzę odłapane i odebrane przez zleceniobiorcę , oraz
( hotelowanie, opieka weterynaryjna ) po przedstawieniu faktury przez właściciela hotelu.

mgrti

Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (0-44) 719-21-29 wew. 27.

T J H 'fi Ą 1~J M :t A b 'f A
w Uniejowie
ul 61 Bogumiła 13.39-210 Uniejów
tel/iax 288-81-92
N l P 668-1 2-90-202

Uniejów, 03 kwietnia 2009 r.

OŚ. 0717/13/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
07-886 Warszawa
Dotyczy udzielenia informacji o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im
dalszej opieki.
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. (LZ 151), Urząd Miasta w Uniejowie
informuje, iż w 2008 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 2008 r. utrzymywano na koszt gminy 9 psów. Całkowity koszt za wyłapywanie i
hotelowanie bezdomnych zwierząt w 2008 r. wyniósł 16 560,04 zł (słownie: szesnaście
tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, cztery grosze). Forma płatności za opiekę oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
BURMISTRZ

W w^

Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie

URZĄD GMINY i MIASTA
•3-290 Warta, Rynek im. W t S t Reymonta 1
' ,B|. 0-43 829 40 01, fax 0-43 829 45 06

-

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

pow. sieradzki, woj, łódzki

Znak.RiOŚ-605-1/09

Data. 08.04.2009 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009 r., Urząd Gminy i
Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:
• W roku 2008 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 24 szt.
psów.
• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2008 r. ogółem-40.999 zł.
B U R M Tp T R Z

Jan Sert.fiński

URZĄD GMINY

w Widawie

ui. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Nr RG.6124/2/2009

Widawa, dnia 26.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Widawie w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. uprzejmie
informuje, iż w roku 2008 Gmina Widawa miała podpisaną umowę (zawartą od 01.08.2007 r. do
31.12.2008 r.) na wyłapywanie oraz hotelowanie bezdomnych zwierząt z Hotelem dla zwierząt i
ptactwa domowego ul. Kosodrzewiny 56; 92-411 Łódź. W roku 2008 Gmina utrzymywała 15
bezdomnych psów w w/w hotelu w wyniku czego koszt realizacji całego zadania za rok 2008
wyniósł 27 400, 40 zł, forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w hotelu.

upoważnienia W ó j t a

Otrzymują;
l . Biuro Ochrony Zwierząt ul. Garncarska 37 A; 04-886 Warszawa,
2. a/a.
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URZĄD GMIXY
w

WIELGOMŁYI ACH
ul. Rgnek l
powiał radomszczański
woj. łódzkie
łel. 44/78710 87, fax 44/787 10 82

Wielgomłyny, dnia 01.04.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

OZ. 6074 / 1 /2009
Stosownie do pisma z dnia 18.03.2009 r. dotyczącego sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Wielgomłynach informuje, że:
1. W 2008 roku mieliśmy podpisaną stałą umowę z Hotelem Dla Zwierząt
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 - umowa dotyczyła
wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
2. W 2008 roku zanotowaliśmy 2 przypadki bezdomności zwierząt (psy).
Zgodnie z przyjętą zasadą staramy się w pierwszej kolejności znaleźć
osobę, która przygarnęłaby bezdomne zwierzę i tak było w tych dwóch
przypadkach. Zwierzęta po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie
zostały przekazane nowym właścicielom.
3. Poniesione koszty, związane jedynie z zaszczepieniem zwierząt
przeciwko wściekliźnie, wyniosły 30,00 zł.

Z poważaniem

Urząd MiSjskt w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 14
98-300 Wieluń, woj .łódzkie

Wieluń, 2009 - 03 - 27

tel. (043) 8860215, fax (043) 8860260
NIP 832-10-26-131

GKM 7080/. J. ./09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacj i dla zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 WARSZAWA

Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w związku z pismem z dnia z dnia 18 marca 2009 rok
dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie informuje, iż:
1. W roku 2008 umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki ma Fundacja „Zwierzyniec" w
Wieluniu przy ul. 18 stycznia 131.
2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r. to:
- na dzień l stycznia 2008 rok w schronisku przebywało 71
psów w ciągu 2008 roku doszło 198 psów, na koniec 2008 roku
pozostało w schronisku 95 psów.
3. Koszt całkowity poniesiony przez Gminę Wieluń w 2008 r. na
realizację w/w zadania wynosi 50.000,00 zł w dwóch transzach
płatne przelewem Pierwsza transza w lutym druga w lipcu
25.000,00 zł.

f
W załączeniu przesyłamy kserokopię z informacją zbiorczą
przekazaną przez Prezes fundacji „Zwierzyniec" - Krystynę
Krzymińską.

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

L^
w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

woj. łódzkie
tel. 0-62/784-11-60, fax 784-17-89
Nr skr. pocitowej 35

Wieruszów, dn. 02.04.2009 r.

Bepn 000524312 • NiP 619-10-03-477
GNiOŚ- 7080- 2 /09

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
Wyłapywaniem

bezdomnych

zwierząt

zajmuje

się

ma charakter

Przedsiębiorstwo

okresowy.
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 411229/2001 prowadzoną przez Prezydenta Łodzi.
2) Ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt Gminy Wieruszów w roku 2008:
34 psy.

3) Koszt realizacji całego zadania (wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt) za 2008r
wyniósł-61.828,43 zł
Koszty hotelowania psów płacone są co miesiąc za każdego psa, oparte na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem
2
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Gminy \4eruszow

Wierzchlas, 23.03.2009r.

URZĄD GMINY
98-324 Wierzchlas
(0-43) 88 66
wielu**.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
G.W.R 6076/3/09

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r. informujemy, że na
terenie naszej Gminy w 2008 roku wyłapano 8 szt. psów oraz 6 szt. szczeniąt.
Zlecenia wykonała Fundacja „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia 131 Wieluń, która
posiada schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieluń.
Ogółem koszty poniesione w 2008 roku wyniosły 3800 zł.

mgr i

'ednarek

et

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Rolospr" <rolospr@mm.pl>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2009 11:42
opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Witoni

WÓJT GMINY
WITON lA

ROL.6135-18/09

Witonia, dnia 25.03.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania informuję:
1. W 2008 r gmina miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
„HERKULES" z siedzibą w Kotłiskach gm. Kutno.
2. W roku 2008 wyłapano i utrzymywano w schronisku na koszt gminy jednego psa.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił:
- ryczałt roczny dla firmy „Herkules" - 1200 zł.
- wyłapanie psa i opieka w schronisku - 387,20 zł. Forma płatności oparta na bieżącej
ewidencji zwierzęcia przebywającego pod opieką.
WÓJT
Mirosław Włodarczyk

Urząd Gminy w Wodzieradaeh
98-105 W o d z i e r a d y

tei./o-43/ 677 33 22 fax 677 33 15

Wodzierady, 2009-04-06

pow. łasKi, woj.-łódzkie

Znak: ROŚ.7080/3/09

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

W związku z Państwa pismem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że w 2008 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 - 9 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
z tereny gminy wyniósł 15.673,60 zł, forma płatności - 180 zł + 7%VAT za
odłapanie i dostarczenie do hotelu jednego zwierzęcia, 5,00 zł + 22%VAT za l dobę
pobytu zwierzęcia w schronisku(dane oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką).

Bożena Pionek

LZ,
Wola Krzysztoporska dn.3.04.2009r

SR.6052/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2009r uprzejmie informuję,że

1. Gmina Wola Krzysztoporska na 2008r miała podpisaną umowę na wyłapywanie
2.

bezdomnych psów z Fundacją „ Zwierzyniec" w Wieluniu.

3. Wyłapano i umieszczono w Fundacji,, Zwierzyniec" 35 szt psów
4. Koszt realizacji całego zadania wyniósł; 22.500 z ł , płatność jednorazowa.

SEKRETARZ
mgf Marek Ogród

Wolborz, dnia 21.05.2009 r.

URZĄD GMINY
97-320 W O L B O R Z

Biuro

te)'. 6-44 / ó'fćł4o2786

Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

N.z.:7082/l/2009
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy:
1. gmina Wolborz współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w
Polsce Zarząd Okręgu w Częstochowie Odział w Piotrkowie Tryb.
Schronisko Dla Zwierząt w Piotrkowie Tryb. ul. Gliniana 10,
2. w br. nie otrzymaliśmy od Państwa pisma datowanego „20.02.2008"

Z u p / W ó l TA
mgrinz.

ZASTĘP

helski
:A WÓJTA

URZĄD GMINY WRÓBLEW
98-285 Wróblew 15
pow. Sieradz

Wróblew 2009-04-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
04-886Warszawa
ul. Garncarska 37A
Nasz znak: RIT/6033/1/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku w
sprawie udzielenia informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
- uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Wróblew - gmina ma podpisaną umowę z Hotelem
dla Zwierząt w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Do miesiąca lipca 2008 roku w hotelu dla zwierząt przebywały dwa psy.
Aktualnie w hotelu umieszczony jest l pies oraz na oczyszczalni ścieków we
Wróblewie gmina utrzymuje l bezdomnego psa. którego dokarmiają
pracownicy oczyszczalni.
Koszty poniesione za hotelowanie ps£ w roku 2008 wyniosły 3 178,71 zł
/ płatne w okresach miesięcznych poleceniem przelewu /. Koszty poniesione na
budowę kojca oraz karma wyniosły 426,84 zł.
Ogółem koszty poniesione w 2008 roku przez gminę wyniosły 3 605,55 zł.

:,
Plesiak
KIEROWRIK/KEFERATU

U

URZĄD GMINY W ZADZIMIU
99-232 Zodiim
pow. podcębicki,
woj. łódzkie

/arl^im Hnia 16 04 9000 r
z,aozim
ania io.u^ł.zuuy i.

tel. 043 ó7b-o I-60, iax 043 6786660
Regon 000547856, NiP 8281106963

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

Znak: IK. 2214-5/09-

Urząd Gminy w Zadzimiu w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. Gmina Zadzim w 2008 roku nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Gmina wcześniej miała podpisaną umowę ze schroniskiem w Łodzi i
zapewnienie, że w każdej sytuacji będzie służyć pomocą przy
wyłapywaniu i przechowaniu bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 roku nie było na terenie gminy Zadzim wyłapywanych
bezdomnych zwierząt.
3. Gmina nie poniosła w 2008 roku żadnych kosztów za wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros "
w Warszawie ul. Garncarska 37 A

6052 / 6 708

Zapolice , dnia 24 marca 2009 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " informuję :
1. Urząd Gminy w Zapolicach ma podpisaną urno we 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 Siemińskiej
2. W roku 2008 z terenu naszej gminy zgłoszonych i odebranych
było 11 bezdomnych psów . (łącznie w hotelu z terenu gminy przebywa
21 psów)
3. Płatności dokonywane były przelewem po przedstawieniu faktury , a
koszt całkowity wyniósł w roku ubiegłym 40 052 ,70 zł
Wójt Gminy Zapolice
/-/ Zenon Kowalski
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Zduny dn, 27 marcu 2009 roku

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

ze:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku informuję,

L W 2008 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,
Forma płatności:
- koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ wynosił ryczałtowo
250,00 złotych
- koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy
do PPZ wynosił 8,60 złotych brutto/dobę
2, W 2008 roku z terenu gminy Zduny odebrano i umieszczono w PPZ
cztery bezdomne psy.
3. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 3322 złotych
brutto,

Urząd Gminy Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30
telefon (O 43) 823 41 20 fax (O 43) 823 27 50
NIP 829-12-89-540
REGON 000551071
www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS
KRS: 286138
Ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa
R. Gk. 7080/1/09

v

Zduńska wola, 2009-03-24

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Urząd Gminy Zduńska Wola w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r.
informuje, że:
1. gmina w 2008 r. miała stała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z „ Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego „
w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56,
,
2. w 2008 r. wyłapano - 12 bezdomnych psów, utrzymywano na koszt gminy - 8 psów,
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł - 10.442,40 zł.
4. płatność była realizowana jednorazowa za odłapanie i dostarczenie do hotelu
oraz co miesiąc w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w
schronisku,

Z poważaniem

W uj d a

f.O. ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Sprawę prowadzi: Marek Cieślik
Tel. 043 825 3367
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TADEUSZ WYPYCH
Biuro Ochrony Zwierząt

URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

WIT.VIII.7080 - 5/09

37A

°4'886Warszawa

Data: 24 marca 2009 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 2008 z budżetu miasta Zduńska Wola pokrywane są koszty hotelowania
bezdomnych zwierząt w liczbach:
a) z roku 2005 - 7 psów,
b) z roku 2006 - 16 psów,
c) z roku 2007 - 53 zwierząt
d) z roku 2008 - 53 zwierząt (odłapanych a następnie hotelowanych);
3) całkowity koszt realizacji zadania w 2008 r. w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł ogółem 232.049,71 zł.
Kwota ta obejmuje odłapywanie i hotelowanie, usługi pogotowia weterynaryjnego oraz
zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania, odpchlenia oraz działań
profilaktyczno - leczniczych.
Z up. PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ
)ENTA MIASTA
/

>«z Tomasz Kowara

NACZELNIK WYDZIAŁL
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Urząd Miejski
w Zelowie

ni. Ż«roraskiego 28
»7-425 Żelów

Nasz znak:GN. 6134-6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul.Garcarska 37A

04- 886 Warszawa
Żelów, 30. 03. 2009r

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, przedkładamy
informację na zamieszczone pytania.
l .Gmina Żelów w 2008 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
psami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
2. W 2008 roku oddano do hotelu 31 psów.
3.Koszt realizacji zadania w 2008 roku 17019 złotych. Płatność jednorazowa za umieszczenie psa
w hotelu.

B U R M I SIT R Z

SlawomiraMalinowski

Li
URZĄD GMINY ZGIERZ

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Działalności Gospodarczej

_

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel. 042-716 2515 wew. 111

^Ann

Zgierz, dn. 17.04.2009 r.

ZŚ.6134 - 4 /2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. 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 2008 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 2008 r. z terenu Gminy Zgierz do Hotelu dla Zwierząt trafiło 18 szt. bezpańskich psów.
Aktualnie Gmina zapewnia opiekę psom odłowionym w 2006 r., 2007 r. i w 2008r. , które na dzień
31.12.2008r. nie zostały wydane do adopcji.
Stan w Hotelu dla Zwierząt na dzień 31.12.2008 r.
2006 r. - 24 psy
2007 r.- 13 psów
2008 r.- 13 psów
Razem - 50 psów

Opłata naliczana jest za odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobytu w Hotelu.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 98.064,19 zł

Zgierz dn. 31.03.2009 r.

IP.06291-5/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Warszawa, ul. Gancarska 37 A
dot. informacji publicznej za rok 2008 na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zgierza w 2008 roku na podstawie
umowy zajmowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Zgierzu.
2. Na koszt Gminy Miasto Zgierz w 2008 r. wyłapano i przekazano do:
* Schroniska w Pabianicach - 27 psów
* Fundacji Medor- 247 psów, 64 koty
* zabiegom leczniczym i innym poddano niżej wymienioną liczbę zwierząt:
- kwarantanna- 3 psy,
- leczenie- 8 psów, l kot,
- eutanazja- 5 psów, 2 koty.
3. Nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania z zakresu ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami zapewnienia im opieki w 2008 roku wyniosły:
* 290.226.20 zł z tego:
1) wyłapanie i transport: 43,292.25 zł.,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

przez

Schronisko w Pabianicach:

40,910.50 zł.,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez Fundację Medor: 203,017.50 zł.,
4) opieka weterynaryjna: 3,045.95 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
Inspektor
Aleksandra Wiaderkiewicz

URZĄD MIEJSKI
w ZŁOCZEWffi

98-270 Złoczew, ul. Szeroka 17
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Złoczew 30.03.2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37A
04-886
Warszawa

Urząd Miejski w Złoczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 18
marca 2009r. Informuje, że na terenie gminy Złoczew nie
występowały przypadki bezdomnych zwierząt. Związku z tym nie
zachodziła konieczność zawierania umów.
RMISTRZ
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Żarnów, 2009-03-31

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

W nawiązaniu do pisma znak LZ 173 z dnia 18.03.2009 r. Wójt Gminy Żarnów
informuję, że mimo starań nie udało się podpisać umowy z zarejestrowanym schroniskiem i innym
podmiotem w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
W 2008 r. wyłapano 3 psy, na ich utrzymanie z budżetu gminy wydano 390 zł. i był to koszt
oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
.886 Warszawa

04

Nasz znak: 2213- 16/09

Urząd Gminy w Żelechlinku w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marzec 2009r w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje:
Ad. l - w 200 8r gmina nie miała podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie zwierząt
i opieki nad nimi,
Ad. 2 - brak danych,
Ad. 3 - brak kosztów,

SEKRETARZ GMlfJY
mgrAntła Michnieuska

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
ul. Barlickiego 15
99-320 2YCHLIN

woj. łódzkie, pow. kutnowski
NIP775-15-32-623REGON 000526469

Żychlin, 2009.03.26.

RGO. 7080-10/2009

BIURO
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 18 marca 2009 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 23 psów, liczba ta się zmienia, bo psy
są sprzedawane, a wyłapywanie trwa przez cały rok wg potrzeb.
3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2008 r. poniesiony przez Gminę Żychlin
wyniósł: 41.146,37 zł, w tym:
za prowadzenie schroniska wg bieżącej ewidencji - 38.254,59 zł
- za wyłapywanie i transport bezpańskich psów do schroniska - 2.491,78 zł
- za szczepienie bezpańskich psów przebywających pod opieką osoby prywatnej
- 400,00 zł

