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Aleksandrów, dn. 11-04-2011 r.
URZ4D GMINY
w Ajjgteandrowle
pcw. p;o*rfccwski woj. łódzkie
26-337 Ai|ksandró*

Biuro

Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „AGROS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Znak: GR-614/2/2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10-03-2011 r., Urząd
Gminy w Aleksandrowie informuje, że w roku 2009 i 2010 była jedna interwencja
odnośnie wyłapania bezdomnego psa z terenu gminy, na które było wystawione
zlecenie. Gmina Aleksandrów nie zawarła umowy z podmiotami zajmującymi się
wyłapaniem bezdomnych zwierząt.
Na początku tego roku został przygotowany projekt uchwały w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. W chwili
obecnej projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania.
Z UD. W

Pawd Mamrot
2-ca WÓJTA GMINY

URZĄD MIEJSKI
w ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Plac Kościuszki 2
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42/712-10-18, fax 42/712-17-80
Identyfikator 000532613

Aleksandrów Łódzki, 25.03.201 łr.

MCZK.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo, dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłamy odpowiedzi na
pytania.
1. Rok 2009a) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi
Odłapywanie i przetrzymywanie
Rok 2010a) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, ul. Kosodrzewiny Sów Łodzi
Przetrzymywanie
b) Fundacja MEDOR, ul. Urocza 9 w Zgierzu
Wyłapywanie i przetrzymywanie
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych:
a) 2009r. :
- wyłapane - 64
- przetrzymywane - styczeń 123 szt. + 64 wyłapane =187
b) 2010r. :
- wyłapane - 274
- przetrzymywane - 62
3. Koszt realizacji:
a) 2009r. - 298.527,90 zł
b) 201 Or.- 403.073,00 zł
Forma płatności: Oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opiekana
podstawie comiesięcznej Fa VAT .

' GMINY W ANDRESPOLU
ul. Rokiciriska 126

95-020 Andrespol

fex 213-24-34, tel. 213-24-40,213-22-26
REGON 000535393

,

,
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„0 ,
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Andrespol, dmą 08 kwietnia 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
RSO.1431.1.2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu informuje:
1. w roku 2009 i 2010 gmina miała zawarte stałe umowy na odłapywanie i
hotelowanie bezdomnych zwierząt z Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa
Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56;
2. w 2009r. odłapano na terenie gminy Andrespol 21 psów, stan na koniec
2009r. - 55; w 201 Or. odłapano 29 psów, stan na koniec 201 Or. - 71. Za
utrzymanie wszystkich zwierząt gmina wnosi opłaty;
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł: w 2009r. - 105.423,41zł, w
2010r. - 156.369,92 zł. Formą płatności jest przelew dokonywany co
miesiąc, po otrzymaniu faktury.

Kubuś

I/RZĄD MfASTA BEŁCHATOWA
97400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
WYDZIAŁ INŻYNIERII
tsl. 0-44/733 51 82. fax 044/733 5140

Bełchatów 21.03.201 Ir.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
WIM. 6140.1.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r, dotyczące udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że Miasto Bełchatów w roku 2009
i 2010 miało zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „ SANIKOM" Sp. z o.o.
ul. Staszica 5 ; 97 - 400 Bełchatów na prowadzenie i organizację prac schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej, a także wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz zbieranie rannych zwierząt i ich
zwłok z terenu Miasta Bełchatowa.
W 2009 roku odłowiono: psy - 219; szczenięta -26; koty - 123; kocięta - 28 z terenu Miasta
Bełchatowa;
adoptowano: psy-213; koty- 11; szczenięta- 116; kocięta- 14.;
W 2010 roku odłowiono: psy - 274; szczenięta -54; koty -134; kocięta - 43 z terenu Miasta
Bełchatowa;
adoptowano: psy - 240; koty - 26; szczenięta - 113; kocięta - 24;
Koszt utrzymania schroniska w 2009 roku wyniósł 283.955,00 zł, w 2010 roku koszt
utrzymania schroniska wyniósł 327.603,00 zł.

ia Miasta Bełchatowa

Grabski
DYREKTOR WYDZIAŁU INŻYNIER!!

u
URZĄD

GMINY

Bełchatów, dnia 24 marca 201 1 roku.

97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 13

tel. 044 632-42-01 wew.34 tel./fax 044 632-68-54

Nasz znak: SI.61 40.1,2011

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

Odpowiadając na Państwa pismo, udzielamy informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
l . W 2009 i 2010 roku Gmina Bełchatów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy Bełchatów i dalszą opiekę nad nimi w schronisku
z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM sp. z o. o. w Bełchatowie,
ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt
dla miasta Bełchatowa.
2. W 2009 roku przebywało w schronisku łącznie 39 psów
Zgłoszonych do wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2009 roku było 35 psów,
4 psy weszły na stan z roku 2008.
Ilość „gminnych" psów przebywających jednocześnie w schronisku to od 4 do 20
sztuk.
W 2009 roku 28 psów zostało adoptowanych, 3 uśpione z powodu dużych obrażeń
powypadkowych lub choroby.
W 2010 roku przebywało w schronisku łącznie 50 psów „gminnych" i 3 koty.
Zgłoszonych do wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2010 roku były 42 psy
i 3 koty, 8 psów weszło na stan z roku 2009.
Ilość „gminnych" psów przebywających jednocześnie w schronisku to od 9 do 20
sztuk.
W 2010 roku 24 psy zostały adoptowane. Z powodu dużych obrażeń powypadkowych
lub choroby uśpionych zostało 6 psów i 3 koty.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2009 zamknął się kwotą 43900,48 złotych
brutto, a za rok 2010 zamknął się kwotą 67153,17 złotych brutto. Formą płatności jest
co miesięczny przelew na podstawie wystawionej przez SANKOM faktury ze
szczegółową kalkulacją usługi opartą na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką schroniska, kosztów dojazdu do miejsca wyłapania, kwarantanny
i wykonywanych zabiegów.

Z up. W Ó J T A

(-)mgr Miłosz Rudnicki
SEKRETARZ GMINY

U R Z.AD G M I N Y
BEDLNO
99-311 Bedlno, woj. Łódzki
te!. (024)282-17-61
(024)282-17^0

RiOŚ.6140.1.2011

i
Bedlno, 28.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 10.03.2011 r. dostarczony do Urzędu Gminy
w Bedlnie w dn. 14.03.2011 r. informuję:
1. W 2009 i w 2010 roku Gmina Bedlno nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, ponieważ

nie istniała taka

potrzeba.
2. W 2009 i w 2010 roku nie wyłapano i nie utrzymywano zwierząt na koszt Gminy.
3. Nie dotyczy.

.

mgrinż. Kn^ztof Koiar^

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD GMINY BĘDKÓW
97-319BQdków
tel./fax (044) 725-70-12
REGON 000532553
NIP773-18-06-164

Nasz znak: ZB. 6140.1.2011

Będków, dnia 25.03.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

Stosownie do wniosku z dnia 10.03.2011, Urząd Gminy
Będków uprzejmie informuje ,że w 2009i2010r gmina nie zawierała
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
jak również z tego tytułu nie ponosiła kosztów.
Informujemy również ,że na terenie naszej gminy sporadycznie występują
przypadki bezdomnych zwierząt. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwa
przypadki bezdomnych zwierząt /psy/, które znalazły opiekę i schronienie
u chętnych mieszkańców wsi.
SEKRETARZUJMY

l
dr inż.(^ajw. Krhl-Pospieszny

URZĄD GMINY BIAŁA
Biała Druga 4b
98-350 Biała

Biał

dnia

28.03.2011 r.

povv. wieluński, woj. łódzkie

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

W odpowiedzi

na pismo LZ 8 z dnia 10.03.2011 roku informuję,

że Urząd Gminy Biała nie miał na rok 2009 i 2010 podpisanej stałej umowy
na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W

roku

2009

na

podstawie

jednorazowych zleceń zleciliśmy wyłapanie 7 sztuk bezpańskich zwierząt.
Za usługę zapłacono 3500,00 zł.
Informuję również, że w roku 2010 z terenu gminy Biała wyłapano 8 szt.
bezpańskich psów i przekazano je do Ośrodka dla Bezdomnych Zwierząt
„PANTERKA" w Raczynie. Koszt utrzymania bezpańskich psów wyniósł
10.208,00 zł.

Z up. Wójta
Kazhnier^J&ebielski

tia-.; kornai-e ir;lricr«vg

L2

URZĄD MIASTA
96-230 BIAŁA RAWSKA

ul. Jana Pawła II 57
-6- pow. rawski, woj. łódzkie

Biała Rawska, dn.22.03.201 Ir.

Nasz znak: OS.III.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.201 Ir.
(data wpływu 14.03.2011 r.), Urząd Miasta Biała Rawska udziela odpowiedzi na pytania:
1.Gmina Miasto Biała Rawska w roku 2009 posiadała zawartą umowę z Panią Mariolą
Siemińską zam. 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2m.l - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
z siedzibą 92-411 Łódź , ul. Kosodrzewiny 56 - Zakład główny Braszewice-Wojtyszki 18.
na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

warunków

przewóz do hotelu,

bytowania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej.

Biała Rawska posiadała zawartą umowę z Panem

W roku 2010 Gmina Miasto

Zbigniewem Jaworski, zam. 05-870

Błonie, ul. Krótka 3 - Dom Opieki nad Zwierzętami
przewiezienie do Przytuliska i zapewnienie właściwych

zapewnienie właściwych

„Przytulisko" na wyłapywanie ,
warunków bytowania, wyżywienia

i opieki weterynaryjnej.
2.W roku 2009 wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy było 30 szt. psów
bezdomnych, natomiast

w

roku 2010 wyłapanych zostało 49 szt. psów bezdomnych

w tym 19 szt. to szczeniaki.
3.W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 51 538,59zł. brutto, forma płatności
była na podstawie wystawianych faktur VAT za wyłapanie zwierząt i ich hotelowanie.
W roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł 88 829,62zł. brutto, forma płatności
ryczałtowa miesięczna za odłów i przyjęcie pod opiekę, jednorazowa za przejęcie pod opiekę
oraz za hotelowanie zwierząt, na podstawie wystawianych faktur VAT.
'Ł u
M Komunalnej
cek Otulak

o

W Ó J T GMINY
99-423 Bielawy
woj. łódzkie

RPG.7062/2/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Bielawy, 23.03.2011 r.

W załatwieniu pisma z dnia 10.03.2011 r., poniżej podaje żądane informacje:
1. Gmina Bielawy w roku 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezpańskimi zwierzętami z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu ul. Armii Krajowej 2 b
99-400 Łowicz , która zostanie również przedłużona na rok 2011.
2. W roku 2010 wyłapano l psa w miejscowości Psary, który został umieszczony w
schronisku - póz. 1176 - ogólne koszty wyłapania i utrzymania w schronisku 568,83 zł.
Forma płatności przelewem na podstawie otrzymanej faktury.
3. W roku 2009 Gmina Bielawy nie miała podpisanej umowy i nie udzielano
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

L- Z

Błaszki, dnia 2011-04-05

BURMISTRZ
G M I N Y l MIASTA
BLASZKI

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

GRB.603 3/04/11

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 10 marca 2011 r. dotyczące
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt, uprzejmie informuję:
- gmina posiadała w 2009 i w 2010 r. stałą urno we z Longinem Siemińskim prowadzącym
działalność gospodarczą p.n. „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 .
- pod opieką w/w hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego przebywało : w 2009 r. - 4 psy,
a w 2010 r. - 5 psów,
- gmina poniosła koszt na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz z odłapaniem
w 2009 r. - 7 232 zł.,a w 2010 r. - 10 364,4 zł.,
Płatność za opiekę zwierząt odbywała się po otrzymaniu faktury zgodnie z zawartą umową.

Z-ca
KrzysMfrStępińsW

URZĄD
»*

9941

tel./rax
(0-46) 838-03-86
I
NIP 836- 15-38- 156 RG.00053538F-

Bolimów

^ 21 -03-201

GRP.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.03.2011 r. przedstawiamy poniżej
informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
1) W 2009 roku i 2010 roku udzielano 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
w latach 2009-2010 zgodnie z umową z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego,
ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź finansowaliśmy hotelowanie i opiekę nad
bezdomnymi psami odłowionymi w 2007 roku.
2) W ramach zleceń w 2009 roku odłowiono 13 sztuk bezdomnych psów i zapewniono
im opiekę poprzez umieszczenie w schronisku; natomiast w ramach umowy z Hotelem
dla zwierząt i ptactwa domowego zapewniono utrzymanie: do 31.01.2009 r. - 6 szt.
psów, od 1.02 do 31.05.2009 r. - 5 szt, a od 1.06-31.12.2009 r. - 4 szt. psów
odłowionych w 2007 roku;
W ramach zleceń w 2010 roku odłowiono l O sztuk bezdomnych psów i zapewniono
im opiekę poprzez umieszczenie w schronisku; natomiast w ramach umowy z Hotelem
dla zwierząt i ptactwa domowego zapewniono utrzymanie 4 sztuk psów odłowionych
w 2007 roku.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 25.876,20 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100), z czego na
zlecenia wydano 15.860 zł i była to opłata jednorazowa za odłowienie i umieszczenie
w schronisku, a na utrzymanie bezdomnych psów w hotelu wydano 10.016,20 zł i była
to opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.
Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł 25.986, 00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych), z czego na zlecenia
wydano 17.080 zł i była to opłata jednorazowa za odłowienie i umieszczenie
w schronisku, a na utrzymanie bezdomnych psów w hotelu wydano 8.906 zł i była to
opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z up. WÓJTA GMINY
SEiOłETARŁGLJINY

mgrfindrzej''Czarnoto
Wyk. M.P.

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec 25.03.2011r

Oś 6134-p 71/201 Ir
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 10 marca 2011r informuję, że Gmina
Bolesławiec nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im
opieki w schronisku dla zwierząt. W razie potrzeby (zgłoszenia przez miejscową ludność
o pojawieniu się zwierzęcia bezdomnego) pracownicy techniczni Gminy rozwiązują
problem wyłapania bezdomnego zwierzęcia.
W 2010r. Gmina Bolesławiec adoptowała na teren Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Chotynin , 98 - 430 Bolesławiec l psa ( rasy - mieszanej).
W 2010 roku Gmina Bolesławiec na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydała łącznie
802 ,80 słownie: osiemset dwa złote 80/100 /.

98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1, tel. (+48 62) 783 60 84, fax 783 60 24,
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl

/ 2.

Urząd Gminy w Brąszewicack
ul. Słarowiejska 1
98-277 Brqszewice

łel. (43) 821-17-78, fax 821-18-73

Brąszewice, dn. 17.03.2011 r.

NZ:G.6134.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Poniżej podajemy informacje^ publiczną na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wg pisma z dnia 10.03.2011 r.
Ad. 1. Gmina Brąszewice miała stałą umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad.2.

Ilość zwierząt (psów) wynosiła średnio w roku 2009 - 4 szt.

Koszt utrzymania 9.531,70 zł.
W roku 2010-5 szt. Koszt utrzymania 9.728,80 zł.
Ad.3. Forma płatności - miesięcznie wg wystawianych faktur.

,Z^fePCA WÓJTA
•^^JOL-U-W^^*—f

Renatę Pluclńska

URZĄD GMINY

95-006 Brójce woj. łódzkie

Brójce, dnia 20.05.2011 r.

ZIR.7080/3/11

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 maja 2011 r. Urząd
Gminy w Brójcach informuje:
-

w roku 2009 i w roku 2010 Gmina Brójce miała podpisane stałe umowy na odłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich hotelowanie z Hotelem Dla Zwierząt w Łodzi, ul.
Kosodrzewiny 56
w roku 2009 z terenu gminy odłapano 9 szt. psów. Średnio w ciągu miesiąca było
hotelowanych 22 szt psów
w roku 2010 z terenu gminy odłapano 8 szt. psów. Średnio w ciągu miesiąca było
hotelowanych 22 szt psów
koszty realizacji całego zadania za rok 2009 wyniosły 44.569,00 zł a za rok 2010 45.168,85
zł. Opłaty realizowano na koniec każdego miesiąca po wystawieniu faktury za usługę

Gminy
łukowski

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, tel.0-48 46 874-22-24, fax. 0-48 46 874-27-93
www.brzeziriy.pl e-mail: brzeziny@brzeziny.pl

Brzeziny, 30.03.201 lr.

RI.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. informujemy, iż:
1. Gmina Miasto Brzeziny w 2009r. i 2010r. posiadała zawartą umowę na wyłapywanie
i sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami z terenu miasta Brzeziny z
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego mieszącego się w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.
2. Ilość zwierząt z terenu miasta Brzeziny przebywających w schronisku na dzień
31.12.2009r. wyniosła: 67 psów, 13 kotów, a na dzień 31.12.2010r. wyniosła: 71
psów, 13 kotów.
3. Środki wydatkowane na ten cel w 2009r. wyniosły brutto 156.552,79 zł, a w 2010r.
179.309,43 zł.

ZASTBfefeA BURMISTRZA
9/Roman Sasin

u
Brzeziny, dnia 16.03.2011 r.
URZĄD GMINY BRZEZINY

Powiat b r z e z i ń s k i
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A
tei./fax 46 874-36-99
NIP 833-13-58-604 REGON 001061564

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

RO.6140.1.1.2011
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 10.03.2011r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Brzeziny uprzejmie informuje:

1. Gmina Brzeziny w 2009 r. miała zawartą stałą umowę na
wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, 92-411 Łódź, ul
Kosodrzewiny 56 lok.2.
2. Stan bezdomnych psów na koniec:
- 2009 r. - 34,
- 2010 r. -64.
3. Koszt realizacji całego zadania (wyłapywania i hotelowania psów)
wyniósł za :
- 2009 r.-72 647,10 zł.,
2010 r. - 110 994,80 zł.
Forma płatności miesięczna oparta na bieżącej ewidencji
wyłapywanych i hotelowanych psów.

ftiy
aw łiamińslii
Gminy

LZ
URZĄD
GMINYul.BRZEŹNIO
93-275 Brzeźnio,
Wspólna 44

pow. sieradzki, woj. łódzkie
tel. 043/820 30 26, fax043/820 3371
NIP 827 21 40 506, Regon 000535-568

Brzeźnio
24 03 .zu
201i Ir
orzeziiio zt.uJ
L i.

Nz. R. 6134/01/11

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.201 Ir. 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 lok.2
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio oraz opiekę nad
wyłapanymi zwierzętami.
W 2009 roku z terenu Gminy Brzeźnio umieszczono l bezdomnego psa, a na
dzień 31.12.2009r. w/w Hotelu stan wynosił 2 psy.
W 2010 roku z terenu Gminy Brzeźnio umieszczono 12 psów, a na dzień
31.12.201Or. w/w Hotelu w Łodzi stan wynosił 10 psów.
Koszt realizacji całego zadania tj. wyłapywanie bezdomnych psów i hotelowanie opieka nad wyłapanymi psami pokrył Urząd Gminy na podstawie wystawionych
przez zleceniobiorcę faktur VAT, który wyniósł w 2009 roku 4846,90 złotych, a w
2010 roku 17357,70 złotych.
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ZAD GMINY W BUCZKU
.'8-113 Buczek. ul.GJówna 20
ów. łaski.
woj. łódzkie
tel.(0-43) 677-40-82
fax:(0-43) 677-47-86

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
RLO.6140.1.2011

Data: 18.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Buczku informuje:
l.W 2009 i 2010 r. Gmina Buczek miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi,
ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź
2.W 2009 r. utrzymywanych było w hotelu 6 psów, w 2010 r do lipca 2010r.- 7 szt, od lipca
2010 r. do grudnia 2010r- 6 sztuk ,od grudnia 2010 r.-7 szt
3.Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 10 345,60zł, natomiast w 2010 r -12670,20zł.
Należności regulowane były miesięcznie na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w hotelu.

INSPEKTOR

ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej
y środowiska
Iwona Ratlaj

li
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

C

97-212 !LziszS.tuch paska 68

KRS:286138

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

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Nasz znak: RG. 6140-1/1 Data: 22.03.201 Ir.

W związku z prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Budziszewicach przesyła
adekwatnie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w:
-Gmina Budziszewice zawarła umowę z Hotelem Dla Zwierząt z s. w Łodzi,
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 reprezentowanym przez Pana Longina Siemińskiego,
zam. Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok .2 na lata 2009-2010, której przedmiotem było
sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu zleceniodawcy.
W latach 2009-201 Or Hotel dla Zwierząt świadczył usługę dla 7 szt. bezdomnych zwierząt,
zaś koszt odłapania, utrzymania i sprawowanej opieki oszacowano na łączną
kwotę 18.699,20 zł., natomiast formą płatności jest opłata dobowa za hotelowanie ,
w rozliczeniu miesięcznym plus dodatkowe koszty za wykonywane usługi objęte umową.

Strona zwolniona z opłaty skarbowej
podst. pr<
prawna ust.zdn. 06.09.2001:.
dostęp do informacji publicznej
O dostępie
art.7 p.2

A

Burzenin ,dnia 22.03.2011 r.
OS .6134.2.2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10.03.2011 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy Burzenin informuje ,że w chwili obecnej Gmina Burzenin ma podpisaną z Hotelem
dla Zwierząt ul.Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź umowę na sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt psów, kotów i dalszego z nim postępowania .
W 2009 r .Gmina Burzenin utrzymywała 6 szt. psów .
Koszty jakie poniosła gmina z tytuły hotelowania psów w 2009 r. wyniosły 12.023,88 zł.
W 2010 r .Gmina Burzenin utrzymywała 5szt. psów. Koszty jakie poniosła gmina z tytuły
hotelowania psów w 2010 r. wyniosły 10.936,08 zł.
Płatność dokonywana jest miesięcznie za każdą dobę przebywania psa w schronisku oraz
jednorazowo za odłapanie psa
Z poważaniem
Dariusz Chmielewski

Chąśno,dn.2011.03.21.

won fi»r.r; Ł H

9 9 - 4 1 3 Chpśno

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

RPG.6140/1/11

Urząd Gminy w Chąśnie informuje, że w roku 2009 i 2010 gmina miała
zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„ Przyjaciel" w Kutnie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W roku 2009 i
2010 z terenu naszej gminy nie było wyłapane i utrzymywane żadne zwierze.
Koszty realizacji całego zadania wynosiły w 2009 roku 2400,00 zł, a w 2010 roku
2400,00zł. Gmina ponosiła opłaty w formie ryczałtowej.

1

W 6 JT
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W Ó J T GMINY
CIELĄDZ

p<rsiat rawski, woi. !ó«Lkie

Wasz znak LZ 24
Nasz znak : RG:6134/1 /2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
Warszawa
z dnia 10.03.201 Ir
data: 17.03.201 Ir

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 201 Ir w
sprawie udzielenia publicznej informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka 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 2009r i 2010r stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki ?
odp. Gmina Cielądz w roku 2009 w ramach umowy zawartej z „ Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego"
Longin Siemiński
92-411 Łódź ul.
Kosodrzewiny 56 lok .2 zleciła wyłapanie i opiekę dla l szt zwierzęcia - „psa
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach /kotach) wyłapanych i/ lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku , a jakie w 2010r ?
odp. Na koszt gminy Cielądz w roku 2009 i 2010 była i pozostaje nadal
jedna sztuka / pies /.
3. jaki był w 2009 i jakie były w 2010r koszty realizacji 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. Gmina Cielądz za wyłapanie ,oznakowanie chipem i utrzymywanie
bezdomnego zwierzęcia /psa / w roku 2009 poniosła koszty w wysokości
2592,60zł , w roku 2010r Gmina poniosła koszty w wysokości-2160zł

Biuro Ochrony Zwierząt
T

H VI •* " Y

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A

..„CZARNpCiN
w

P°

04-886 WARSZAWA

piotrkowski

woj. łódzkie
tel./fax 0-44 / 6165169

Czarnocin,2011-04-05

Znak: 6140.1.2011

Czarnocin,2011-04-05

Urząd Gminy w Czarnocinie

w

odpowiedzi na pismo

z dnia

10 marca 2011r.

dotyczące tematyki sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuje jak niżej:
w 2009 r.-nie zawarto żadnej stałej umowy na realizację w/w zadania. 2 psy błąkające się zostały
przyjęte
W

pod opiekę pracowników

oczyszczalni ścieków prowadzonej

przez Gminę Czarnocin.

dniu 26 lutego 2010r. zawarliśmy umowę na czas nieokreślony z podmiotem prowadzącym

działalność gospodarczą - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Longin Siemiński 92-411 Łódź,
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2.
W ramach obowiązywania wspomnianej umowy w 2010r. zostały z terenu naszej Gminy odłapane
3 psy . Za ich odłapanie i utrzymywanie

w 2010r. ponieśliśmy kwotę; 1.044,85 zł.

Forma płatności oparta jest bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. Za odłapanie
transport i oznaczenie chipem oraz pobyt w schronisku uiszczamy należności po otrzymaniu faktury.

Z up. W Ó J T A

SEKRETARZ

Sabat

OMIŃY

URZĄD GMINY CZARNOŻYŁY
98-310 Czarnożyty
powiat wieluński

woj. łódzkie

Czarnożyły , dnia 15.03.2011

FN-Y-R-6134-2/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Gminy
Czarnożyły informuje , że w 2009 i 2010 roku nie zawierał żadnej umowy ze
Schroniskiem dla Zwierząt w Wieluniu. Udzielał jedynie zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki , które miały charakter
jednorazowy i zaspakajały bieżące potrzeby.
W 2009 roku na zlecenie Urzędu Gminy Czarnożyły wyłapano 7 psów.
Koszt przeprowadzonej usługi wyniósł 3 800 zł.
W 2010 roku wyłapano 5 psów. Koszt przeprowadzonej usługi wyniósł
3 900 zł.
Forma płatności za opiekę i umieszczenie w Schronisku była
jednorazowa.

12
ORZĄD GMINY CZASTARY
ul. Woinofai 29

Czastary, dn. 29.03.2011 r.

98-410 Czastary
woj. łódzkie

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. informujemy że:
W 2009 r. - Fundacja Zwierzyniec 98-300 Wieluń; ul. 18 stycznia 131, odebrała 3 psy .
zapłacono ryczałtem 1900.00 zł. Umowa Nr. 16/2007.
W 2010 r. - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56 lok.2;
92- 411 Łódź, odebrał l szt. psa, opłata za każdą dobę od l sztuki 5 zł. +VAT, łapanie psa
125 zł.+ VAT, umowa z dnia 10.07.2009 r, ponowna umowa z dnia 07.09.201 Or.

ś. gosp. mieszkaniowej,
ej i dróg lokalnyc

Lista p

w - stan na 2011 -02-28

Data

Numer

Gmina

Płeć

Opis zwierzęcia

Stan

2010-10-11
2011-02-19
2011-02-19
2011-02-19

982061600046383
982061600047611
982061600047609
982061600047610

Czastary
Czastary
Czastary

pies
pies
pies
suka

duży, czarno-podpalany
mały, czarno-podpalany
mały, czarno-biały
mała, czarno-podpalana

jest
jest
jest
jest

Czastary

HOTEL DLA Zwii
Lonb
92-411 Łódź,
tel.|5

Wyjście
-

/

-

tT l PTACTWA DOMOWEGO

Siemiński
asodrcewiny 56 lok. 2
V
C 237 232
REG. 100791: 97 NIP 7282294682

-

Łódź, dnia 31.10.2010

ORYGINAŁ / KOPIA
Sprzedawca;

Nabywca:

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
tel. 42 671 34 49
REG. 100761397
NIP: 728-229-46-82

Gmina Czastary

W

r,: .-• ; t-,, y
. -"*• • H

98-410 Czastary, ul. Wolnoś|*29 O 9
NIP: 619-10-94-830
podpia

BANK : PKO BP SA III O/Łódź
33 1020 3378 0000 1302 0192 3861

1^ ''apanie psa w dniu

179/10/10

FAKTURA VAT NR

data sprzedaży/zaliczki: 31.10.2010

2010-10-1 1

1

szt

125,00 zł

125.00 zł

8,75 zł

7

(PKWi U 01.42. 10-00.90)

w tym:

125,00 zł

7

słownie:

sto trzydzieści trzy zł siedemdziesiąt pięć gr.
termin płatności: 14 dni

sposób zapłaty: PRZELEW

IPTACTWDWWWEGO
HOTEL Ou
Siemiński
Loni
iny 56 lok. 2
92-411 Łódź, *.

tel/5'

232

REG. 1007413|fl7 NIP 7282294682
podpis wystawcy faktury

potwierdzenie odbioru towaru

ft

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia .3.i

>,/*

JTA

VS Analne!

GM!NV
97-216 CZERNIEWiCE
ui. Mazowiecka -'-2
pow. ic<nsr.zo\vskj, woj, łódzkie
te!. 044 710-45-00, fax 044 710-40-10

Czerniewice, dnia 22.03.2011 r.

RiOŚr.6140.1.2011.JT

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 10.03.2011 r.
0 udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje, że w 2009 r.
1 w 2010 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 2009 r. zlecono wyłapanie siedmiu bezdomnych psów a koszt realizacji całego zadania
wynosił 2.800 zł natomiast w 2010 r. zlecono wyłapanie dziewięciu psów a koszt realizacji
całego zadania wynosił 3.600 zł.

po(fk<?VBiuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
WÓJT

Gminy Dalików
woj. łódzkie

ul. Garncarska 37A

,.

Q Warszawa
v
04-886

Nasz znak: 6140.1.2011

Data: 2011-03-21

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: LZ29 z dnia 10 marca 2011 roku uprzejmie
informuje, iż Gmina Dalików w 2009 i 2010 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, Kotliska 6, 99-300 Kutno.
W 2009 i 2010 roku w w/w schronisku przebywały średnio 1-2 bezdomne psy z terenu
gminy Dalików. Łączny koszt wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(usługi weterynaryjne i hotelowanie) w 2009 roku wyniósł 2 806,43 zł, a w roku 2010 3 079,66 zł. Płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku gmina dokonuje
miesięcznie na podstawie bieżącej ewidencji prowadzonej przez schronisko.

Z poważaniem

itl

Wójt

mgŃnżj Paweł Szymczak

URZĄD GMINY

Daszyna, dn. 28.03.2011r.

DASZYNA

99-107 Daszyna
woj. łódzkie

RGG. 6140.4.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia lOmarca 2011
roku (data wpływu: 15.03.201 Ir.) Urząd Gminy w Daszynie informuje, że w 2009 i 2010
roku Gmina Daszyna miała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach - na przebywanie zwierząt oraz z Firmą
Usługową„Herkules" z siedzibą w Kotliskach - na wyłapywanie zwierząt.
W 2009 roku wyłapano na terenie naszej gminy 9 bezdomnych psów, stan na koniec
roku wyniósł 6 szt (pozostałe zostały adoptowane). W 2010 roku wyłapano l psa, stan na
koniec roku roku wynosił 3 szt (pozostałe zostały adoptowane).
Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 8 162,35 zł, a w 2010 roku 8 815,80 zł.
Płatności dokonywane były zgodnie z umową, po wystawieniu faktury.

Otrzymują:
Q?) adresat;

2. a/a

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.

Dłutow, dnia 28.03.2011 r.

95-O81 D Ł U T O W

Biuro Ochrony Zwierząt

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

RG 6 140.3. 20 1 1
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 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:
1 0) Gmina Dłutow posiada:
- umowę na 2009 na odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Dłutow, dostarczanie do hotelu oraz ich utrzymanie w hotelu zawartą z Panią
Mariolą Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą - Hotel dla zwierząt
i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 i z Panem
Longinem Aleksym Siemińskiem prowadzącym działalność gospodarczą Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego, zamieszkałym w Łodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56 m. 2,
- umowę na 2010 na odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Dłutow, dostarczanie do hotelu oraz ich utrzymanie w hotelu zawartą
z Panem Longinem Aleksym Siemińskiem prowadzącym działalność
gospodarczą - Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego zamieszkałym
w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 m. 2.
2) W 2009 roku z terenu Gminy Dłutow zostało odłapanych przez pracowników
w/w hotelu 10 bezdomnych psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku
hotelowanych był 20 bezdomnych psów,
3) W 2010 roku z terenu Gminy Dłutow zostało odłapanych przez pracowników
w/w hotelu 5 bezdomnych psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 roku
hotelowanych było 22 bezdomnych psów.
4) Koszt odłapywania, dostarczania do hotelu i hotelowania bezdomnych psów
z terenu Gminy Dłutow w 2009 roku wyniósł 37 542,38 zł, natomiast w
201 0 roku wyniósł 49 05 1 ,77 zł, a rozliczenia z tytułu opieki nad w/w psami
oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

mgr inż.Cpażyna MasLanka-Olczyk

/.z
Dmosin, dnia 31.05.2011 r.

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

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 11 maja 201 lr., Urząd Gminy Dmosin przesyła
wnioskowane informacje:
1. Gmina Dmosin w latach 2009 i 2010 miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Hotelem dla zwierząt Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi,
2. wyłapano bezdomnych psów w roku 2009 - 16 szt, a w roku 2010 - 47szt,
3. koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł - 61.176,04zł, a w roku 2010 wyniósł 103.131,48zł., a forma płatności za usługę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
Przebywających pod opieką.
Jednocześnie informuję, iż Państwa pismo z dnia 10.03.201 lr. skierowane do tutejszego
Urzędu dotarło, a z uwagi na nadmiar obowiązków służbowych nie udzieliłem w ustawowym terminie
pisemnej odpowiedzi, za co Państwa przepraszam.

Dobroń 2011.03.22.
URZĄD GMINY
w Dobroniu
95-082 Dobroń

pow. p a b i a n i c k i
woj. ł ó d z k i e

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Warszawa ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy w Dobroniu przesyła informację na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
l Gmina posiada stałą umowę z:
HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO
92-411 ŁÓDŹ
ul. Kosodrzewiny 56
2.w 2009 r. na koszt gminy wyłapano 14 szt psów, utrzymywano średnio 22 psy i l kota
w 2010 r. na koszt gminy wyłapano 9 s:.rt psów, utrzymywano średnio 26 psy i l kota
3.Całkowity koszt wyniósł w 2009r. 44662,96 zł
w 201 Or. 59856,26 zł
płatność jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

INSPEKTOE ds. ROLNICTWA
I GOSPODAŹKI WODNEJ

GMINA DOBRYSZYCE
97-505 DOBRYSZYCE, UL. WOLNOŚCI 8, TEL./FAX +48 44 6811193
e-mail: wojt.dobryszyce.era@gmmypolskie.pl

Gmina Dobryszyce

Fundacja „Pro Anirnals - Na Pomoc Zwierzętom"
Organizacja Pożytku Publicznego

woj. łódzkie

ul. Żeromskiego 6 32-500 Chorzów

Znak: 6140.04.2011
Dobryszyce dnia 14.04.2011 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Gmina Dobryszyce uprzejmie informuje :

Gmina Dobryszyce od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r. miała podpisaną

umowę z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku na przyjmowanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami - Schronisko dla zwierząt w Radomsku ul. Spacerowa 118.
W 2009 r. umieszczono w schronisku siedem psów i cztery szczeniaki.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. zgodnie z ewidencją księgową wyniósł 7.321,22 zł. Płatność z opiekę jednorazowa .

W 2010 r. Gmina Dobryszyce od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. miała również podpisaną
umowę z Przedsiębiorstwem

Gospodarki Komunalnej w Radomsku oraz nawiązała

współpracę z FOZ „Ulga w Cierpieniu" Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi
przez Ludzi 42-600 Tarnowskie Góry , ul. Częstochowska 58.

W 2010 r. umieszczonych w schronisku zostało pięć psów (w tym 2 psy rasy rottweiler), dwa
psy- sznaucer olbrzym i suczka mix jamniczka oddane pod opiekę Fundacji w Tarnowskich
Górach . Razem przekazanych w 2010 r. siedem psów .
Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. zgodnie z ewidencja księgową wyniósł 6.309,44 zł. Płatność za opiekę jednorazowa .
W 2011 r. pod opiekę Fundacji Ulga w Cierpieniu w Tarnowskich Górach trafiły 2 psy:
bokser - znalazł dom w Tarnowskich Górach w Bobrownikach ;
mix owczarka niemieckiego z huskym - znalazł dom w Siemianowicach Śląskich .

zup.
Marz&i

JT
awczjyk

Sekretarz
Gmł
>tarz Grnjpy
>

Gmina Dobryszyce
woj, łódzkie

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

Znak: 6140.02.2011
Dobryszyce, dnia 17.03.2011 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Gmina Dobryszyce uprzejmie informuje :
Od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Dobryszyce miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Radomsku - Schronisko dla Zwierząt w Radomsku ul. Spacerowa 118.
W 2009 r. umieszczono w schronisku siedem psów i cztery szczeniaki . Koszt realizacji całego zadania zgodnie
z ewidencją księgową wyniósł- 7.321,22 zł. Płatność za opiekę jednorazowa .
Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Gmina Dobryszyce również miała podpisana umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Radomsku - Schronisko dla Zwierząt w Radomsku ul. Spacerowa 118.
Gmina nawiązała współpracę z FOZ „ Ulga w Cierpieniu" Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi
przez Ludzi 42-600 Tarnowskie Góry , ul. Częstochowska 58
W 2010 r. umieszczono w schronisku pięć psów ( w tym dwa rasy rottweiler ) , dwa psy trafiły pod opiekę
Fundacji Ulga w Cierpieniu w Tarnowskich Górach ( tznaucer olbrzym , suczka mix jamniczka ). Razem w
2010 r. przekazanych została w. siedem psów.
Koszt realizacji całego zadania zgodnie z ewidencja księgową wyniósł - 6.309,44 zł . Płatność za opiekę
jednorazowa.

Z poważaniem

zup.

Morzem
Sekretarz
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Domaniewice, dnia 16 marca 2011 r.

WÓJT GMIN ^iDOMANIEWICE

woj. łódzkie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS'
UL. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA

Nasz znak: ELR. 6140.5.2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" z dnia 10 marca 2011 roku informuję, iż :
1. Gmina Domaniewice w 2009 i 2010 roku miała zawartą umowę na
wyłapywanie, opiekę oraz przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt z
HOTELEM DLA ZWIERZĄT i PTACTWA DOMOWEGO z siedzibą w
Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
2. W 2009 roku wyłapane zostały i odwiezione do Hotelu dla zwierząt w Łodzi
cztery bezdomne psy z terenu naszej gminy. Ogólny koszt utrzymywania
psów w 2009 roku wynosił 23.907,70 złotych.
W 2010 roku wyłapane zostały i odwiezione do Hotelu dla zwierząt trzy
bezdomne psy. Z tego tytułu Gmina Domaniewice w 2010 roku poniosła koszt
realizacji utrzymania i wyłapania bezdomnych psów w wysokości 22.205,50
złotych
Utrzymywanych w Hotelu dla Zwierząt na koszt gminy jest w tej chwili 8
psów.

z poważaniem:
WÓJT/GMINY
/j\W

Pawełwyiatkowski

Urząd Gminy w Drużbicach
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
RGK.033.1.4.2011

Drużbice, dnia 18 maja 2011 roku

GMINA

FAIR PLAY
2010

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapanie" Urząd Gminy Drużbice informuje, iż:
*

W latach 2009 - 2010 Gmina Drużbice posiadała zawartą umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
ul. Kosodrzewiny 56
92-411 Łódź
4

w roku 2009 wyłapane zostały na terenie gminy 2 psy, natomiast w roku 2010

dokonano zgłoszeń 9 psów i l kota.
Na koniec 2009 roku utrzymywanych na koszt gminy było 7 zwierząt a w roku
2010-16 zwierząt
*

Koszt realizacji całego zadania przedstawiał się następująco:

>

rok 2009 - 13.152,50 zł brutto

>

rok 2010-28.317,00 zł brutto

>

forma płatności- oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod

opieką

Drużbice 77 A
97-403 Drużbice
TEL: +48446311078
+48446311079
FAX: +48446311259
www.druzbice.pl
e'mail: sekretariat@druzbice.pl

URZĄD GMINY l MIASTA
26-340 Dotwka, u. 3t. 3*s*2łce 2;

^Z

«. 048 37? 7« 81

ROŚiGG-6140/1/11

Drzewka, dn. 11.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 dotyczące udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie" , Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy informuje:
Ad. l - w 2009 i 2010 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, (posiadamy własne przytulisko)
Ad.2 - gmina utrzymuje 8 psów na koszt własny
Ad.3 - 2009 r. - 4500 zł
2010 r.-5600 zł.
BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz f.

ROŚiGG- 7136/2/11

Drzewka, dn. 13.05.2011 r.

Fundacja „Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom"
Organizacja Pożytku Publicznego
32-500 Chrzanów

W załączeniu, Urząd Gnilny i Miasta w Drzewicy przesyła Uchwałę Nr VIII/53/2003
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.
Jednocześnie informujemy, że nie podpisaliśmy w latach 2009-2011 umowy w sprawie
wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, ponieważ w roku
2003 wybudowaliśmy „punkt obserwacyjny zwierząt do 15 dni", który praktycznie spełnia
rolę „przytuliska". W 3 boksach umieszczono 10 estetycznych bud. Podpisaliśmy umowę z
lekarzem weterynarii na świadczenie usług związanych z leczeniem, obserwacją, pielęgnacją 5
w koniecznych przypadkach eutanazją bezdomnych zwierząt, a także nadzorowaniem akcji
wyłapywania bezdomnych zwierząt, Zwierzęta przetrzymywanie w „przytulisku" (w chwili
obecnej 7 sztuk) są utrzymywane na koszt Gminy. Całkowity koszt realizacji powyższych
zadań w skali roku wynosi około 5.000 zł.

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Ochrona Środowiska MiG Działoszyn" <os@dzialoszyn.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 marca 2011 09:09
informacja schronisko

Odpawiadając na Państwa pismo w sprawie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta
i Gminy Działoszyn informuje:
ad. 1. W 2009 i 2010 roku Gmina nasz miała podpisaną umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich
zwierząt z firmą P. Longin Siemiński " Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" w Łodzi ul. Kosodrzewiny
56/2
ad. 2. W roku 2009 i 2010 ogólna liczba bezdomnych zwierząt (psów) utrzymywanych w ww. schronisku
wynosiła 42 osobniki.
ad. 3. Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt wyniósł w roku :
2009 - 70 697, 97 zł
2010-85484, 64 zł
Płatności uregulowane były przelewem po przesłaniu faktury Vat na Miasto i Gminę Działoszyn.

Z poważaniem
Robert Wiskulski
p. insp ds. Ochrony Środowiska

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 5956 (20110315)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http ://www .eset.pl l u b http://w ww. eset.com

om 1 _

Galewice,22.03.2011r.

Nr 6052-1.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS"
w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku uprzejmie informuję, że
1. Gmina Galewice od dnia 06.10.2006 roku ma zawartą umowę na wyłapywanie i
hotelowanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem „ Hotel dla zwierząt i Ptactwa
Domowego" w Łodzi
2. W 2009 roku gmina poniosła koszty utrzymania od I do 15 VII 2009r. 3 szt. psów, od 16
VII do 31 XII 2009r. 46 szt. psów. W roku 2010 od I do 20 IX 46 szt. Psów, a od 21 IX do 31
XII za 4 psy. W liczbie 46 psów ogółem 43 to psy Skarbu Państwa na mocy wyroku Sądu
Rejonowego w Wieluniu z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt VII W 355/07
3. Z tytułu realizacji całego zadania gmina poniosła w koszty w 2009 roku - 51 958 zł i w
2010 roku-62 274 zł.

Z poważaniem
Grażyna Tęsiorowska
p.o. Wójta Gminy

LZ

URZĄD GMINY

97-540 Gidle, P l a w i ń s k a 22
Gidle dnia, 2011.03.21

GKO

G^O/Z/1041
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Gidlach w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśnia:
ad. l) w roku 2009 oraz w roku 2010 mieliśmy zawartą umowę na w/w. zadanie ze schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt „As" w Jamrozowiźnie gm. Kłomnice
ad 2) w latach 2009 i 2010 umowa zawarta była na roczny limit 20szt./zwierząt bezdomnych/.
Ad 3) w roku 2009 oraz 2010 płacono opłatę ryczałtową/ m-c za wyłapywane zwierzęta.
- 2009 r. był to koszt w kwocie 1800+ 22% Vat zł/m-c.
- 2010 r. był to koszt w kwocie 2200 + 22% Yatzł/ m-c.

Otrzymują:
r l./ adresat

/•^"WÓuł GMIN/

f

jLS\\Ji\e0nW
/„
^ , •/
mgr Krystyna Kubasiak

PRAKTYK

Urząd Miejski

w Głownie

ul. Młynarska nr 15
95-015 GŁOWNO
tel/fax : (0-42) 7-191-151
e-mail:sekretariat_ um@glo wn o.pl

************************************* -;.- *************************************

Głowno. dnia 23.03.20lir

Znak: ITB.6140-1/2011

BIURO OCHRONY Z W I E R Z Ą T
Fundacji dla Z wie r/ą t „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Wars/awa
W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:
1. Gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Miejskiemu /akładowi
Komunalnemu w Głownie ul. Dworska 3 (jednostka budżetowa gminy). Zwierzęta są
umieszczane w przytulisku
znajdującym się w Głownie przy ul. Piaskowej.
Przytuliskiem opiekuje się Miejski Zakład Komunalny w Głownie oraz Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt „Arkadia" w Głownie, ul. Bielawska 7 m 2. które w 2 0 1 1 r.
przejęło obowiązki Koła Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Głownie, ul. Sikorskiego bl. 14 m.29. Towarzystwo sprawuje opiekę nad
zwierzętami oraz zajmuje się przeprowadzaniem adopcji odłowionych i porzuconych
zwierząt.
2. Na koszt gminy w 2009r. było utrzymywanych 89 dorosłych psów, l c ) szczeniąt i 29
kotów, a w 2010r. - 80 dorosłych psów. 6 szczeniąt i 1 1 kotów.
3. Koszt całoroczny utrzymania zwierząt łącznie z ich wyłapywaniem, opieka lekarską
oraz utylizacją zwierząt padłych wyniósł w latach 2009-2010 190 000.zł. (w tym
koszt modernizacji przytuliska). powyższa kwota była przekazana ryczałtowo
Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Głownie.

Referatu

u

S

sz Janiak

Qmina Qłowno
Głowno, dnia 22 marca 2011 r.

NrRG.6000-1/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa ul.Garncarska 37A

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Gminy w
Głownie udziela następującej informacji:
1. W roku 2009 i w 2010 r. 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 2009 pracownicy Hotelu przeprowadzili wyłapanie na naszym terenie 3
psów, natomiast w 2010 roku - 13 psów , którym zapewniono opiekę w hotelu.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił 41.566,24 złotych.
4. Koszt realizacji całego zadania w roku 2010 wynosił 52.050,90 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.

Marek

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: sekretariat@gmina-glowno.pl NIP: 733-10-22-625; REGON: 000543574

U R Z Ą D GMINY

Głuchów, dnia 8.04.201 Ir.

Głuchów
96-130 GŁUCHÓW
•. ikiwniawicM, woj. lódsW*
tal (0-48) «t0»78«8*

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

NaszznakRG.6140.2.2011

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10.03.2011 r. - Urząd Gminy
Głuchów przekazuje następujące informacje:
1. W 2009 r. i w 2010 r.. Gmina Głuchów miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
z Podmiotem:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
2. W schronisku na dzień 31.12.2009r. przebywało 15 psów odłapanych
z terenu gminy Głuchów, a na dzień 31.12.2010 r. - 16 psów
bezdomnych
3. Koszt realizacj i zadania w 2009r. wynosił -257'51,12 zł
Koszt realizacji zadania w 2010 r. wynosił - 32723,51 zł
Koszty to:
- odłapanie, dostarczenie zwierząt do hotelu i oznaczenie chipem,
- koszty dojazdu na zgłoszenie o odłapanie podczas gdy
zlokalizowanie zwierzęcia okaże się niemożliwe
- koszty związane z pobytem i utrzymaniem zwierzęcia w schronisku
- koszty kwarantanny w kierunku wścieklizny, które odbywałyby się
w wyspecjalizowanej placówce
Rozliczenie następowało po przedłożeniu przez podmiot wykonujący usługę
faktur VAT zgodnie z umową zawartą na realizację tego zadania.

RBGON 000538076
ROŚ.6140-1/2011

Grabów, dnia 2 maja 201 1 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku, dotyczącego
udzielenia

informacji

odnośnie

zapewnienia

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami uprzejmie wyjaśniam, że w 2009 i 2010 roku nie zostały zawarte
nowe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obecnie gmina posiada
umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z
siedzibą Kotliska 13, 99-300 Kutno. W 2009 zostało wyłapanych na terenie
Gminy Grabów 3 bezdomne psy, a 2010 wyłapano 2 psy. Łączny koszt za
przebywanie w schronisku i wyłapanie zwierząt

włącznie z tymi które w

schronisku już przebywały to 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych), w 2010
koszt ten to 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych). Płatność była realizowana na
podstawie wystawionych faktur.

Z poważaniem
INSPTEKTOR
Marcin ^Wojiera

11
URZĄD GMINY W GODZIANOWIE

Godzianów, dnia 15.03.2011 r.

96-126 GODZIANÓW, powiał skierniewicki
woj. łódzkie, tel. (0-46)831-11-20
831-11-40, tel./fax (0-46) 831 1185

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
RPG. 6140.1.2011

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 10.03.2011 r. dotyczącego „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Godzianowie informuje, iż
współpracuje ze „Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „PRZYTULISKO" 96-321
Władysławów ul. Wyprys 13, usługodawca Pan Zbigniew Jaworski, ul. Krótka 3 05-870
Błonie, zlecając doraźnie w miarę potrzeb wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Forma płatności jednorazowa za wyłapanie i opiekę.
Koszt realizacji zadania w latach
2009-kwota 1100 zł (wyłapanie i opieka nad 2 bezdomnymi psami)
2010-kwota 1750 zł (wyłapanie i opieka nad 3 bezdomnymi psami)

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Krzysztof Gaborski" <k.gaborski@gomunice.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 13:11
Temat:
bezdomne zwierzęta
W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej Wójt GminyGomunice informuje, że
gmina ma podpisaną umowę z Holem dla zwierząt iptactwa domowego w Łodzi ul Kosodrzewiny 56.
w roku 2009 przekazano tam jednego psa, w roku 2010-5 psów. koszt w roku 2009 (uwzględniając
zwierzęta z lat poprzednich)wynosił 9072. Koszt w roku 2010 wynosił 15876 zł opłata wynika
z bieżącej ewidencji.
pozdrawiam
Gaborski Krzysztof sekretarz gminy

7011-01-28

http$://poczm.nazwa.pi/index.ph|

4o<.

Fw: udzielenie informacji publicznej

—- Originai Message —
Prom: k.gaborski@gomynice.p! target="_blank" href=''maitto:k.§£3p?"ski||noniyf]ice.,Bf>Krzysztof Gaborski
To;
target="_b(ank" href="maiIto:ug@gomunice.pl">UG Gomunice - Sekretariat
Sent: Friday, Aprii 22, 2011 1:54 PM
Subjeet: Re: udzielenie informacji publicznej
-W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej Wójt Gminy Gomunice informuje, że
gmina ma podpisaną umowę z Holem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi ul Kosodrzewiny 56.
Od 2008 do końca 2012 roku.
-W roku 2009 przekazano tani jednego psa, w roku 2010-5 psów.
- Koszt w roku 2009 {uwzględniając

z lat poprzedrech)wynosi 9072.

-Koszt w roku 2010 wynosił 15876 zł opłata wynika z bieżącej ewidencji dostarczanej miesięcznie przez hotel.
« Rada Gminy Gomunice nie podjęła uchwały odnośnie wyłapywania zwierząt - jest to bowiem kompetencja
wójta.
• Obecnie gmina hoteluje 8 psów.
* Pan Longin Sieroiński właściciel hoteiu, w związku z prowadzoną przez niego sprawą o naruszenie dóbr
osobistych zastrzegł sobie przekazywanie danych związanych z zawartymi umowami Wobec powyższego
nie czujemy się upoważnieni do przekazania kopii umów.
Gaborski Krzysztof sekretarz gminy

GMINY

;«-2! j Gos/e7.anó\v, ul. Kaliska 19
ie.1 43 829 70 51, fax 43 829 70 54
po. sieradzki, woj. łódzkie

Goszczanów, dnia 16 marca 2011 r.

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

Znak:OSR.6144.1.2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 roku Urząd
Gminy w Goszczanowie informuje :
1. W 2010 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 2010 roku kosztów związanych z wyłapywaniem
i opieką bezdomnych zwierząt.

Krzysztof Anc;rzejewski

URZĄD GMINY
9^122 Oóra Św. Małforarty
t«l.(0-24) 3S92400 ftu: 3S92401

. .03.2011r.

/ dn 30

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10. 03.2011r. informujemy, że:
1.

W roku 2009 oraz 2010 jak i obecnie Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty posiada stałą
umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „ Przyjaciel" Zbigniewa Moraczewskiego w Kutnie.

2. W roku 2009 na koszt Gminy utrzymywanych zwierząt było llszt.; natomiast w roku 2010 13 szt. zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wynosił 25 316,43zł, w 2010r. - 25 914 zł
Forma opłaty oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
schronisku.

mgr inż. Michał Czekalski
SEKRETAR

u
URZĄD GMINY

ORABiCA
07-306 Grabica

Grabica dn. 08.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak:1431.3.2011

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia
10 marca 2011 r. przedstawiam następujące informacje:
1. W 2009r. i 201 Or. Gmina Grabica miała zawarte umowy na wyłapywanie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź
2. W 2009r. hotelowano w poszczególnych miesiącach od 23 do 24 psów,
natomiast w 2010: 24-32 psy.
W 2009 oraz 201 Or. odłapano po 11 psów (łącznie 22 psy)
3. Koszt realizacji zadania w 2009r. wynosił 52 152,63 zł brutto, natomiast w
201 Or- 60 639, 50 zł.
Opłata była realizowana przelewem (za poszczególne miesiące) na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Zu

fzyszto/JKudioig

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
(D Adresat
2. A/a

U B Z Ą D G M I N Y
95-047 ]eżów. ul. Kwiatowa l
pow. Brzeziny

woj. łódzkie
> 033-11-09-086
Tel. (0-46) 0755371

jeżów

. i 6marca 201 1 r.

dn

RGiFS.6134.01.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 201 1 r. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Jeżów informuje, iż :
1. Gmina Jeżów w latach 2009 i 2010 miała podpisane umowy na wyłapywanie
i hotelowanie bezdomnych zwierząt z firma Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego, ul. Kosodrzewiny 56, lok. 2, 92-41 1 Łódź.
2. W roku 2009 zostało wyłapanych 6 szt. psów, ilość hotelowanych psów
na koniec 2009 r. - 12 szt., w roku 2010 zostało wyłapanych 12 szt. psów,
ilość hotelowanych psów na koniec 2010 r. - 17 szt.
3. W roku 2009 i 2010 Gmina Jeżów za w/w usługi płaciła na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i łączny koszt całego
zadania w 2009 r. wyniósł 21.938,30 zł., natomiast w 2010 r. - 31.225,80 zł.

Gminy
w*w**

Sporządził:
Paweł Winciorek
tel. 46/875-53-71 w. 36

L~L
Kamieńsk dnia 11,04.2011 r.

JOS. 6140-5/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
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 2009r. i w 2010r, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina Kamieńsk
posiadała umowę w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem
dla Z\vierząt w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56,
Ad, 2 - z terenu gminy wyłapano bezpańskie psy: w 2009r. - sztuk 9 a w 2010r. - sztuk 4,
Ad. 3 - w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 43566,88 (opłata oparta na fakturach)
w 2010 r. koszt realizacji zadania wyniósł 56539,21 (oplata oparta na fakturach).

1

t/

Kiełczygłów . dnia 31.03.2011 r.
98-358 Kiełczygłów
pow. pajęczański. woj. łódzkie
tel. (043!

842-50-22

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

Naszznak:RiGG.6140.1.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy w Kiełczygłowie informuje, że w latach 2009 i 2010 na terenie

naszej gminy nie zostały wyłapane i przekazane do utrzymywania na koszt urzędu żadne
zwierzęta (psy/koty).
Natomiast

w

2010 roku została podpisana stała umowa

na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" z siedzibą w Łodzi, prowadzonym przez Longina Siemińskiego.

Wójt

12

Kiernozia, dnia 23 marca 2011
-11 -

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierzątUrząd Gminy w Kiernozi informuje :
1. W roku 2009 i 2010 Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki z Zakładem Usług
Komunalnych w Łowiczu ul. Armii Krajowej 2b 99 - 400 Łowicz
2. Na koszt gminy w roku 2009 utrzymywany był jeden pies, podobnie było
w roku 2010.
3. Na koszt realizacji całego zadania składa się :
- koszt przetrzymywania psa 8/92 zł/dobę netto w 2009 roku,
w 2010 - 9,27 zł/dobę.
Na kwotę tą składa się utrzymanie psa w PPZ- między innymi wyżywienie
opieka weterynaryjna , koszt obowiązkowych szczepień i ewentualne
koszty leków.
- koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ wraz z wszczepieniem
oznacznika 300,00 zł. netto + VAT za jeden wyjazd.
Forma płatności: płatne miesięcznie
za 2009 rok -1513,12 zł.
za 2010 rok -3096,18 zł.

Zup.
Bożena1

nvlina

p.<te
l Gospodarki Grufitaml
In6

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

ORG. 1431.40.2011

Kleszczów, 16.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
uprzejmie informuję co następuje;
Ad-1. Gmina Kleszczów w roku 2009 r. miała zawartą roczną umowę na wyłapywanie
1 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Kleszczów z Fundacją Zwierzyniec, ul.
18 stycznia 131 w Wieluniu. Niestety z dniem 15 lutego otrzymaliśmy informację, iż umowa
staje się nieważna w związku z przepełnieniem schroniska i zakazem przyjmowania zwierząt
wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W związku z powyższym 04.03. 2009
roku została podpisana nowa umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sanikom z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów. Umowa ta została zawarta na okres od
04.03.2009 do 31.12.2010 r.
Ad-2. W 2009 r. na nasze zgłoszenia Fundacja Zwierzyniec odłowiła i przyjęła do schroniska
2 sztuki psów. Natomiast do końca roku zostało odebranych 11 sztuk zwierząt przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom. W roku 2010 zostało złapanych i odebranych 28
sztuk zwierząt ( w tym 7 szczeniąt).
Ad-3. Zgodnie z zawartą umową na 2009 rok koszty poniesione przez Gminę Kleszczów
z tytułu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiły 45 327,73 zł ( w tym
opłata jednorazowa za utrzymanie psów, które zostały w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
domowego w Łodzi z lat ubiegłych). Natomiast w 2010 roku koszty poniesione przez Gminę
Kleszczów z tytułu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiły 17 150,00
zł. Forma płatności -opłata ryczałtowa.

ISO 9001 Otrzymują:
1. Adresat
ZETOM-CERT
GMINA

FAIR PLAY

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

Centrala tel. (O 44) 7313110, Sekretariat tel. (O 44) 7313120 tel./fax (O 44) 7313130

www.kleszczow.pl

e-mail: kleszczow@kleszczow.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

98-273 Klonowa

"Arg°S"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

OSL.602.8.2011

Klonowa, dnia 31.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Klonowej
informuje:.
1. Gmina Klonowa od dnia 24.06.2010 r. posiada umowę z Hotelem dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest sprawowanie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu Gminy Klonowa.
Umowa została zawarta na okres l roku. Informujemy jednocześnie że w 2009 r.
gmina nie posiadała umowy z żadnym schroniskiem na odłapywanie i hotelowanie
zwierząt.
2. W powyższym schronisku obecnie przebywa jeden pies, który jest utrzymywany na
koszt Gminy Klonowa od czerwca 2010 r.
3. Miesięczny koszt związany z utrzymaniem i pobytem zwierzęcia w hotelu wynosi
183,00 zł. brutto. Jednorazowy koszt odłapania psa i umieszczenia go w schronisku
wyniósł 235,00 zł. brutto.
WÓJT

r-rl

Darhasz Perełek

Kluki,dnial3.04.2011r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2011 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 roku 2009 i 2010r. 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 przekazanych do hotelu w 2009 r - 6 sztuk, a w 2010 r.
- 2 sztuki
3. koszt odłapania i utrzymania zwierząt w hotelu w 2009 roku-38.223,92 zł.,
4. koszt odłapania i utrzymania zwierząt w hotelu w 2010 roku-40.182,20 zł.,
5. forma płatności comiesięcznie przelew.
Elżbieta Kotlarek
Gmina Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki

Strona l z l

W lic
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Adam Szczekocki" <adbud@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 5 marca 201 1 08:46
Odp na wniosek z dnia 10 marca 201 1 roku

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Kobiele Wielkie informuje:
ad. 1. W 2009 i 2010 roku Gmina Kobiele Wielkie zlecała doraźnie wyłapywanie
bezdomnych zwierząt (psy) Fundacji "ZWIERZYNIEC" ul. 18 stycznia 131, 98300 Wieluń.
ad. 2. W 2009 roku wyłapano 3 szt. bezdomnych psów natomiast w 2010 roku
również 3 psy
ad. 3. W 2009 roku zapłacono jednorazowo 3x700zł=2100zł
W 2010 roku zapłacono jednorazowo 3xlOOOzł=3000zł
Z poważaniem:
Urząd Gminy Kobiele Wielkie
Inspektor
Adam Szczekocki

L7.

URZĄD GMINY

KOCIERZEW POŁUDNIOWY
99.414 Kocierzew, Pow. łowicki

tel 046 838 4825
N!P 834-10-20-172; REGON 000547810

Kocierzew Południowy, dnia 17.03.2011 r.

S.7081.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W związku z pismem z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie bezdomnych zwierząt
uprzejmie informuję, że:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Kocierzew Południowy miała podpisaną umowę
z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 26, 99-400 Łowicz.
2. Koszt odłapania bezdomnych zwierząt w 2009 r. był 550 zł, a w 2010 r. 950 zł.
3. Był to jednorazowe opłaty za odłapanie i opiekę w schronisku.
SEKRE

J-z
Urząd Gminy Kodrąb
ul, 22 - Lipca 7
97-512 Kodrąb

Kodrąb, dn, 30.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.201 Ir.
Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż:
w latach 2009-2010 nie zostały podpisane stałe umowy

na wyłapywanie

bezdomnych zwierzą,
w latach 2009-2010 nie wyłapano oraz nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy,
w latach 2009-2010 gmina nie poniosła kosztów związanych z opieką nad
zwierzętami.
Z up. Jtf !> JT A
^8 hc
mgr Lidia & znelińska
p.o. SEKRETU RZ GMINY

URZĄD MIEJSKI
W KOLUSZKACH
ul.II Listopada «
95-040 KOLUSZKI
,20.

Koluszki, dnia 23.03.2011 r.

ROŚ.6140.04.2011.3995

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03,2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.03.2011
r.) o udzielenie informacijlji publicznej dot. \vrykonania zadania związanego z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami i ich odłapywaniem, informuję że:
1. Gmina Koluszki w latach 2009 i 2010r. miała podpisane stałe umowy na odławianie
i utrzymywanie bezpańskich psów tj. firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński" z/s w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 m.2.
2. Ilość zwierząt (psów) odłapanych w 2009 roku - 65 szt.
w 2010 roku - 59 szt.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku - 243.517, 80 PLN
w2010 roku- 333.400,40 PLN
Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku od 2007 roku.
a/a
Sprawę prowadzi:
insp. Andrzej Brzeski

tel. (44) 725 67 66

Z up. B U R M l S T R Z A
L< -|^^_>

\

Mateusz Karwowski
Doradca ds. Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

URZĄD GMINY
KONOPNICA
ul Rynek 15
98-313 Konopnica

Konopnica, dnia 18.03.2011

Znak:RGZ.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r.
uprzejmie informuję, że gmina Konopnica nie miała w 2009 r. i 2010 r. stałych umów w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki. Gmina udzielała
doraźnych zleceń w tym zakresie. W 2009 r. przekazaliśmy pod opiekę do Zakładu Usług
Leśnych i Komunalnych „Echo" w Wieluniu oraz do schroniska dla zwierząt „Zwierzyniec"
w Wieluniu trzy bezdomne psy a łączny koszt jaki ponieśliśmy wyniósł l .900 zł. Była to
jednorazowa forma płatności. Natomiast w 2010 r. przekazaliśmy do Ośrodka dla Zwierząt w
Raczynie gm. Czarnożyły siedem psów. Łączny koszt jaki ponieśliśmy w 2010 r. wyniósł
17.181,90 zł. Forma płatności w tym przypadku oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką ośrodka.
17 stycznia 2011 r. gmina zawarła umowę z Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych
„Funny Pets" z siedzibą w Czartkach 49b, 98-200 Sieradz.

LZ
Urząd Miejski

w

Konstantynowie Łódzkiin

REFERAT TECHNICZNO-INWfSTYCYJNY
ul. Zgiersk.i 2
95-050 Konslanlynów hódzkl
tel. 04 2/21 1-10-52

Konstantynów Łódzki, dn. 2 1 .03 .20 1 1 r.
J

T-I.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Miejski w Konstantynowie w odpowiedzi na wniosek LZ 65 z dnia
14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. 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 zawarta została
w wyniku przetargu nieograniczonego, zarówno w roku 2009, 2010 jak i w roku 2011.
Bieżąca umowa ważna jest do dnia 31 grudnia 2011 r.
• Zwierzęta (psy i koty) 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 2009 - od 94-114 szt. (rotacja miesięczna)
rok 2010 - od 110-128 szt. (rotacja miesięczna)
• Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 223 496,56 zł., 2010 - 221 354,71 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 stałą pozycję za
wyłapanie jednej sztuki. Płatność następuje w cyklu miesięcznym na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt.
iistrzaa
mgr Elżbfeta Pawlak
Tedrnicziw-tavi«tycyjnejK

,

po w.
tel./fa-;

?;M1NY KOWIESY

-.: nsswiCK,, woj. łódzkie
i 11 KOWIESY
531-70-81, tel.(0-46) 831-70-26
:K)31; REGON 000538171
, ,v.d; •>-maii:urz8d<s>kowiesy.pl

KnwiPwrinia 24 f* 2011 r
Kowiesy dnia 24.Ui.2Uii r

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

GKR.6140.2.2011

Urząd Gminy Kowiesy przesyła informację dotycząca sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" :
Ad 1.Umowa zawarta z Panem Zbigniewem Jaworskim, zam. 05-870 Błonie , ul. Krótka 3
na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt w szczególności powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa.
Ad.2. Ogółem zostało odebranych w 2009 r. -12 psów, w 2010 r. -10 psów
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku , wynosił 7 200,00 złotych w 2010 roku -8 400 zł
forma płatności ryczałtowa co miesiąc.

Z up. W Ó J T A

Jwtćk
inż. Zofia Jakubiak
//NSPEKTOR

BURMISTRZ

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

KROŚNIEWIC
teł. (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.7062/1/11

Data:
2011-03-17

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" Zbigniew Szczechowicz z siedzibą: Kotliska 6, 99-300 Kutno,
2. Gmina Krośniewice posiada umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„PRZYJACIEL" z siedzibą: Kotliska 13, 99-300 Kutno na umieszczanie w nim zwierząt
wyłapanych na terenie Gminy Krośniewice,
3. W roku 2009 na terenie Gminy Krośniewice wyłapano 12 bezdomnych psów, koszt
wyłapania i dostarczenia do schroniska - 1.800,00 zł a w roku 2010 - 16, koszt wyłapania
2400,00 zł.
4. Średnio miesięcznie w schronisku przebywa około 23 bezdomnych psów a koszt ich
utrzymania w roku 2009 wyniósł 41.184,00 zł a w roku 2010 51.689,00 zł. Opłata wnoszona
jest na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt.

z poważaniem:

Julianna

hffri

e-mail: krosniewice&Jcrosniewice.pl

11
U R ZAD GMINY
w Krzyżanowie
99-314 Krzyżanów

woj. łódzkie

tel. (O-W 356-22-00, 356-22-01

Krzyżanów, dnia 1 8.03.201 Ir.

KJ.6140/5/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w
Krzyżanowie informuje :
1. Gmina ma podpisaną umowę na odłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok 2.
2. W roku 2009 w Hotelu było 21 psów a w roku 2010 - 25 psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 42.693 zł,
a w roku 2010 -58.976 zł..

ul. Kościuszki 3 h
5 O54 K s a w e r o w

*

RGK.6140.4.2011

Ksawerow, dnia 28.03.201 1 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. (data wpływu:
15.03.2011 r.) Urząd Gminy Ksawerow uprzejmie informuje, że w roku 2009 i 2010
Gmina Ksawerow 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 Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56 m. 2.
W roku 2009 z terenu gminy wyłapane zostały cztery psy a w roku 2010
wyłapano ich sześć.
Całkowity koszt jaki gmina poniosła za świadczone przez ww. przedsiębiorcę
usługi w roku 2009 i 2010 (w tym również za utrzymywanie psów wyłapanych
w latach wcześniejszych) wyniósł kolejno 9 611,20 zł brutto i 17 900,40 zł brutto.
Forma płatności za wyżej wymienione usługi była oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w „hotelu".
Z poważaniem

m. Topolski

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpły
13.04.2011 r.) Urząd Gminy Ksawerów uprzejmie informuje, że w roku 2009, 2
i 2011 Gmina Ksawerów miała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz spraw ów
opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z tereni, gmin)
Usługi interwencyjnego wyłapywania zwierząt, dostarczenia do mk
przebywania, ich utrzymywanie (opieka) były i są wykonywane przez ,,Hoiei
zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny
(obecnie 56 m. 2).
W roku 2009 z terenu gminy wyłapane zostały cztery psy, w roku
2010 wyłapano ich sześć oraz w roku 2011 (na dzień 31.03.2011 r.) odebrano
jednego psa.
Na dzień 31.12,2009 roku gmina ponosiła koszty utrzymania czterech psów,
na dzień 31.12.2010 r. ośmiu psów i na dzień 31.03.2011 r. dziewięciu psów.
Całkowity koszt usług świadczonych w roku 2009 wyniósł - 9611,20 zł brutto
(w tym wyłapania 770,40 zł brutto), w 2010 - 17900,40 zł brutto (w tym wyłapania
1284,00 zł brutto) i w 2011 (na dzień 31.03.2011 r.) - 4930,95 zł brutto (w tym
odbiór 54,00 zł brutto).
Forma płatności za ww. usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w hotelu/schronisku.
\V załączeniu kserokopia L cnv.a-;\ Nr XAIX, 2^3/lD Rad}' Gminy Ksawerów z dnia
10 marca 2005 r, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania
0 dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
Jednocześnie informujemy, że spośród trzech wymienionych we wniosku
umów Gmina Ksawerów ma zawartą jedna - wyżej wymienioną umowę.
W sprawie przysłania Państwu kserokopii ww. umowy (dot. 2009. 2010
1 2011 r. ) uprzejmie mfcrmujemy, że w sprawie tej zostało skierowane do
przedsiębiorcy zapytanie związane z art, 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do Informacji publicznej.
Z powalaniem
/"'W 0 J Tf

m

,„...

LZKutno 07.04.2011 r.
Nasz znak: OM.6140.1.2011.TŁ-1

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji
dla Zwierząt "Argos"
ul.Garncarska 37 A04-886
Warszawa
W odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi i ich wyłapywania" informujemy, iż w 2009
r i 2010 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 2009 roku to kwota: 133 121,23 zł.
W 2009 r. koszt za dzień pobytu zwierzęcia w schronisku w pierwszym półroczu wynosił
3,94 zł plus podatek VAT, ponadto zapłata miesięczna uwzględniała ryczałt w wysokości
448,81 zł plus podatek VAT, a w drugim półroczu 3,94 zł plus podatek VAT i ryczałt
w wysokości 464,52 zł plus podatek VAT. W 2009 wyłapano i dostarczono do schroniska 38
bezdomnych psów.
Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku to kwota: 132 600,69 zł.
W 2010 r. koszt za dzień pobytu zwierzęcia w schronisku wynosił 3,94 zł plus podatek VAT,
ponadto zapłata miesięczna uwzględniała ryczałt wysokości 464,52zł plus podatek VAT.
W 2010 wyłapano i dostarczono do schroniska 43 bezdomne psy.

URZĄD GMINY KUTNO

ul. Wincentego Witosa l, 99-300 Kutno, woj. łódzkie Tel. 0-24/355-70-20 Fax 0-24/355-70-21

www.bip.gminakutno.pl E-mail sekretariat^gminakutno.p

Kutno dnia 17.03.201 Ir.
Nasz znak: PR.s.6140.9.2011
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 2009 r. i 2010r. podpisane umowy na
• wyłapywanie - Firma Usługowa „HERKULES" Zbigniew Szczechowicz
Kotiiska 6 gm. Kutno
• prowadzenie schroniska - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski Kotiiska 13 gm.
Kutno
2. W 2009 r na terenie gminy wyłapano 26 bezdomnych psów. W schronisku w ciągu
roku przebywało 70 psów.
3. W 2010 r na terenie gminy wyłapano 24 bezdomne psy. W schronisku w ciągu
roku przebywało 76 psów.
4. Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2009 roku-89 502, 36 zł. Opłata za
prowadzenie schroniska oparta jest na ewidencji zwierząt (brutto 5,45 zł/szt./doba)
5. Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2010 roku -101 730,94 zł. Opłata za
prowadzenie schroniska oparta jest na ewidencji zwierząt (brutto 5,55 zł/szt./doba)
6. W 2011 r. Gmina Kutno podpisała umowę na wyłapywanie i prowadzenie
schroniska ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski Kotiiska 13 gm. Kutno.

Zup. WÓJTA

e -c

•ngr Elżbieta Koralewska-fawalczyk
SEKRETARZ GMINY

Lz
Lgota Wielka, dn. 23.03.2011 r.

URZĄD GMINY

97-565 w Lgocie \Vk-'.kieJ
powiat
woi

'

lódzkie

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

NaszZnak:RK.II.6140.1.2011

Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej informuje, iż w 2009 r. i 2010 r. nie posiadał stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2009 r. zlecił firmie wyłapanie jednego bezpańskiego
psa, koszt tej usługi wyniósł jednorazowo 1000 zł. W 2010 r. zaistniała podobna sytuacja jak w
2009 r., koszt realizacji wyniósł 1000 zł.

Z up. ŁW> Ó J T A

m

Zofia/ BiJ/acz
SEKRETARZ GMINY

ÓJT GMINY
W
Lipce Reymontowskie
pow. skierniewic

^^ Reymontowskie, 2011 -03-22

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

Znak:RP.6073.03.11
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy
Lipce Reymontowskie informuje, że w 2009 r. nie mieliśmy podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych psów. Usługi w tym zakresie realizował na rzecz gminy Lipce
Reymontowskie przez pan Zbigniew Jaworski zam. 05-870 Błonie ul. Krótka 3. Były to
indywidualne zgłoszenia. Wyłapano 5 psów i 3 szczeniaki. Wydatki z tym związane, to
jednorazowe kwoty na łączną sumę 3250 zł.
W 2010 r. Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
,Jł>tel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemińskf ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411
Łódź. W okresie od stycznia do sierpnia 2010 r. w hotelu dla zwierząt przebywał na zlecenie
Gminy jeden pies. Wydatki z tym związane to 433 zł. Ponadto w dalszym ciągu korzystaliśmy z
usług pana Jaworskiego. W 2010 r. wyłapanych zostało 12 psów oraz 6 szczeniaków.
Łącznie w 2010 r. wydatkowano 9134 zł.

mgrinż. Jórzy Czerwiński

Lubochnia, 06.04.2011r.

.,D G M I N Y
sochnia
o5,
łódzkie
W
71-03-310. fax 71030$

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

Ś.R. 1431.1.2011

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Lubochni niniejszym informuje:
1. Gmina Lubochnia w latach 2009 - 2010 miała zawartą umowę na wyłapywanie
zwierząt domowych lub gospodarczych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka , a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod opieką której pozostawały z podmiotem gospodarczym PHU
„MADAX" Ryszard Majewski z siedzibą w Lubochni ul. Łódzka 15. Zleceniobiorca
wyłapane zwierzęta przez okres 15 dni obserwował pod kątem wścieklizny (na
swojej nieruchomości wydzielony teren z dwoma budami), a następnie starał się
znaleźć nowego właściciela. Gmina Lubochnia jest gminą wiejską, rolniczą tak więc
nie ma większych trudności z rolnikami chcącymi stać się właścicielami psa. W
przypadku psów agresywnych i kłopotami w znalezieniu właściciela pies przekazany
jest do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Maź. (przekazanie do
Schroniska po uzgodnieniu z Wójtem Gminy). W okresie 2009 - 2010 nie
przekazywaliśmy psa do schroniska.
2. Gmina Lubochnia w 2009 roku wyłapała 6 psów, w roku 2010 - 7 szt. i poniosła
następujące koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów:
w 2009 r. - kwota 14 150,00 zł
w 2010 r.- kwota 14 300,00 zł
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł - 14 150,00 zł, natomiast w
2010 roku 14 300,00 z ł .

URZĄD r, MINY LUTO'.VT[ERSK
1 p
95-083 Lutomiers. ! j. Jana Pawia II nr 11

pow. pabianicka woj Sódzkie
ie/. (O43'j 67-75-0.1L 67-75-016
N1P 831-10-90.274 REGON 000545917

Lutomiersk, dnia 23.03.2011 r.

nasz znak: RRGRiZP.1431-1/11

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.201l r. o udostępnienie informacji
publicznej informuj emy, iż :
1. Gmina Lutomiersk w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę
nad bezpańskimi zwierzętami z „HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO".
2. Na koniec 2009 roku na koszt gminy w schronisku, utrzymywano sześć bezpańskich
zwierząt. Wyłapano w ciągu roku jednego bezpańskiego psa.
3. Na koniec 2010 roku na koszt gminy w schronisku, utrzymywano trzynaście
bezpańskich zwierząt. Wyłapano w ciągu roku trzynaście bezpańskich psów.
4. 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 2009 gmina Lutomiersk na opiekę nad bezpańskimi psami, wydatkowała
środki w wysokości 12 827,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem
złotych 50/100). W roku ubiegłym gmina Lutomiersk wydatkowała środki w wysokości
19.317,10 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych 10/100)

~

mgr Leszen/rilipiak

Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel.: (44)6840895 fax: (44)6840822

e-mail: ladzice(o)ladzice.qminyrp.pl

Naszznak:

GPI.6140.1.2011

Ładzice, dnia: 22.03.2011 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. dotyczące sposobu
wykonywania zadania własnego gminy w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (tj.Dz.U. Z 2003 r. Nr 106 póz. 1002 z poźn.zm.), w zakresie zapewnienia
opieki nad bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd Gminy Ładzice informuje:
Ad. l Gmina Ładzice w 2009 roku (data umowy 9.02.2009 r.) i w 2010 r. miała
podpisaną stałą umowę z Fundacją „Zwierzyniec" z siedzibą w Wieluniu na wykonywanie
usługi odbioru bezdomnych psów z terenu gminy Ładzice, transportu oraz ich
przetrzymywania w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Ad. 2 W 2009 roku na terenie gminy Ładzice wyłapano 4 bezdomne psy, z których
dwa trafiły do Fundacji „Zwierzyniec" w Wieluniu, a dwa do adopcji. Natomiast w 2010 r.
wyłapano 10 psów. Z czego 6 (szczeniaków) trafiło do adopcji, 3 do Fundacji „Zwierzyniec"
w Wieluniu, oraz l do Fundacji „Ulga w cierpieniu" w Tarnowskich Górach.
Ad 3 W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 1400,00 zł (forma płatności
jednorazowa), zaś w 2010 r. koszt tego zadania wyniósł 3700, 00 zł (forma płatności
jednorazowa).

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Gmina Łanięta" <uglanieta@op.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2011 12:38
Temat:
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - Gmina Łanięta
W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 roku Gmina Łanięta
informuję:
1. W latach 2009 -2010 Gmina Łanięta miała zawarte stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych i
wałęsających się zwierząt domowych z Firmą Usługowa "HERKULES" Zbigniew Szczechowicz z siedzibą
Kotliska 6, 99-300 Kutno oraz na opiekę nad zwierzętami Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych "PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski z siedzibą Kotliska 13, 99-300 Kutno.
2. W 2009 roku wyłapano z terenu gminy 11 psów i tyle też było na utrzymaniu, zaś w 2010 roku nie
wyłapano bezdomnych zwierząt na terenie gminy, a na utrzymaniu pozostało 9 psów.
3. W 2009 koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie wyniosły 11 474,58zł, zaś w
2010 roku kwota ta wyniosła 11 220,00zł. Opłata za opiekę oparta jest na bierzącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką a w przydadku wyłapywania gmina płaci za każde schwytane zwierzę. Jeżeli
w danym okresie rozliczeniowym nie ma zwierząt przebywających pod opieką lub nie dano zlecenia na
wyłapanie zwierząt Gmina rozlicza się z usługodawcami na zasadach ryczłtu miesięcznego.
Wójt Gminy Łanięta
Stanisław Jędrzejczak

om i_

URZĄD GMINY
98-360 Lututów
woj. łódzkie

Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r
Nasz znak:7610-16/2011

Biuro Ochron

y

Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul.Garncarska 37/7
04-886 Warszawa

Data:28 marca 2011 R.

D o t y c z y:udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia l O marca 2011 roku informuję,
że Gmina Lututów zawarła umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego w Łodzi ul.Kosodrzewiny 56 z dnia 24 marca 2009 roku na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
Na dzień 28 marca 2011 roku Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z
utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.
W 2009 roku pracownicy tutejszej gminy na wezwanie mieszkańców
odłapali dwa psy, które przypadkowo wbiegły z posesji.Po rozpytaniu w terenie
odnaleziono właściciela.W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów
z tytułu przekazania ich do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi
w 2009 i 2010 roku z tytułu sprawowania opieki.

BURMISTRZ ŁASKU

ui.warszawska 14
98 100 Łask
-

Znak: OSR.6140.4.2011

^

Fundacji••dlan
Ui,

zwierząt
4 •
*
„Argos
31A

Łask dnia 17.03.2011 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
l . Gmina Łask w 2009 i 20 1 0 r. zawarła umowy z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego. Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-41 1 Łódź na usługę w
zakresie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu
min Łask.
2. Na koszt Gminy Łask było:
2009 rok
a) wyłapanych zwierząt
(psów - 75 szt.. kotów - - szt.)
b) utrzymywanych zwierząt wg stanu na 31.12.2009 r. (psów - 140 szt.. kotów - l szt.).

2010 rok
a) wyłapanych zwierząt
(psów - 60 szt.. kotów - 3 szt.)
b) utrzymywanych zwierząt wg stanu na 31.12.2010 r. (psów -169 szt., kotów - 2 szt.).
3. Koszty realizacji zadania były regulowane miesięcznie po otrzymaniu faktur VAT wraz
z listą hotelowanych zwierząt według stanu na koniec danego miesiąca:
2009 rok 2010 rok -

262.639,04 zł
368.780,26 zł

Strona l z l
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"UM Łęczyca - Aleksandra Suska" <asuska@leczyca.info.pl>
<boz@boz.org.pl>
21 marca 2011 08:42
Informacja "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" mina Miasto Łęczyca

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 201 1 roku uprzejmie informuję, iż w roku 2009 i
2010, w imieniu miasta Łęczyca schronisko dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy jak
również wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywało Stowarzyszenie na Rzecz Obrony
Praw Zwierząt oraz Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Łęczycy , ul. Ozorkowska 3/5 m. 14, 99-100 Łęczyca.
W umowie liczbę zwierząt przebywających w schronisku ustalono na:
rok 2009 - 60 szt
rok 201 0- 75 szt
Koszt utrzymania zwierząt w schronisku wynosił ( wynagrodzenie zryczałtowane):
rok 2009 - 5.520,00 zł/ m-c
rok 201 0 -7.1 40,00 zł/m-c
Aleksandra Suska
Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Łęczycy | ul. Konopnickiej 14 | 99-100 Łęczyca
telefon: +48 24 721-03-32 | fax: +48 24 721-03-01
asuska@leczyca,lnfo.pl | wwwjeczyca.info.pl
Czy rrmsisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku
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Łęczyca, 22.03.201 Ir.
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OS.7634.8.2ÓlT"

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca 2011 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. W roku 2010 Gmina Łęczyca miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Gminą Miasto Łęczyca. W roku 2009 były udzielane doraźne zlecenia.
2. W roku 2010 w schronisku na koszt gminy było utrzymywane od 3 do 6 psów. W roku
2009 od 3 do 6 psów.
3. W roku 2010 koszt realizacji całego zadnia wyniósł 18 OOOzł - opłata ryczałtowa.

Z poważaniem
Z up. WÓJTA

Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Spraw Komunalnych
i Reagowania Kryzysowego

99-400 Łowicz, Stary Rynek l

SK.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Łowicz, dnia 16.03.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.03.2011 r., które wpłynęło do Urzędu
Miejskiego Łowiczu w dniu 14.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
w temacie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Łowiczu informuje, że prowadzeniem łowickiego Punktu Przetrzymywania
Zwierząt zajmował się w latach 2009 - 2010 Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
stanowiący jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Łowiczu. W ramach tego zadania
znajdowało się także interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku zamknął się kwotą 190.987,67 zł,
natomiast w 2010

roku wyniósł 281.464,00

zł. Finansowanie działalności Punktu

Przetrzymywania Zwierząt miało formę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.
W 2009 roku do schroniska zostały doprowadzone 132 psy, przy stanie początkowym
56 sztuk i 55 sztuk na koniec roku, zaś w 2010 roku doprowadzono 149 psów, przy stanie
początkowym 55 sztuk i 64 sztuk na koniec roku.
Z poważaniem
IAŁT
inż. Pawcf,

Otrzymują:
1.

2.

Adresat:

A/a.

Gaićroński

Łowicz, 2011-03-18
ZP 1431.3.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r., (wpłynęło
do tut. urzędu dn. 15 marca 2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Gmina Łowicz informuje, iż:
1.

W 2009 r. i 2010 r. Gmina Łowicz posiadała umowę zawartą z Zakładem Usług Komunalnych
w Łowiczu ul Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz na umieszczanie bezpańskich psów w Punkcie
Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu.
Ponadto zlecenia związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami realizowane były przez
Przychodni^ WeterynaryjnąPOPŁAWSCYS.C.,

2.

ul. Warszawska l, 99-423 Bielawy.

W 2009 roku w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu zostało umieszczonych 13 psów z
terenu gminy Łowicz, natomiast w 2010 roku 18.

3. Koszt przetrzymywania każdego psa w schronisku w 2009 roku to 8,92 zł brutto za dobę za
jednego psa. Ryczałtowy koszt dowozu psów z terenu gminy do PPZ to 300,00 zł brutto za jeden
wyjazd. W 2009 roku za przetrzymywanie psów w schronisku gmina zapłaciła 20 125,84 zł.
Za świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w 2010 roku
gmina zapłaciła kwotę w wysokości 391,00 zł.
Koszt przetrzymywania każdego psa w schronisku w 2010 roku to 9,27 zł brutto za dobę za
jednego psa. Ryczałtowy koszt dowozu psów z terenu gminy do PPZ to 300,00 zł brutto za jeden
wyjazd. W 2010 roku za przetrzymywanie psów w schronisku gmina zapłaciła 45 917,14 zł.
Za świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w 2010 roku
gmina zapłaciła kwotę w wysokości 5 987,33 zł.

Jtf Orzeł,
sekretarz Gminy

URZĄD GMINY
ul. Gen. W. Sikorskiego 102

98-432

ŁUBNICE

iel./fax 10-62) 78-470-27

- 000540854 -

J nhnW 1 7

ŁUDniCC, l /-

Nr:6140/l/2011
BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r.
dot: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Łubnice, powiat wieruszowski
woj. łódzkie informuje:
Ad. II Gmina nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Gdyby zaistniała taka konieczność pomocy udziela nam
najbliższe schronisko w Wieluniu na zasadzie zlecenia.
Ad.2/ W 2009 r. wyłapano 3 bezdomne psy.
W 2010 r. wyłapano 2 bezdomne psy.
Ad.3/ Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 1900 zł,
a w 2010 roku 1800 zł. Razem: 3700 zł.
Forma płatności jednorazowa.

iosek

URZĄD GMINY
99-420 Łyszkowice, ul. Gminna 11
N!P 834-12-93-504 Regon 0005502*51
tel. 338-87-78 f a y R3R-R9-67

Łyszkowice dn. 28.03.2011 r.

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

RKP 6140.3.201 l.WS
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 latach 2009 i 2010
Ad 1. posiadała podpisaną umowę

z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu,

który posiada Punkt Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu oraz zlecała
wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami Panu Zbigniewowi
Jaworskiemu i jednorazowo Fundacji MEDOR - przyjaciele bezdomnych
zwierząt,
Ad 2. zleciła wyłapanie 24 w 2009 r. i 15 bezpańskich psów w 2010 r. oraz
zapewnienia im opieki.
Ad 3. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł w 2009 r. 6000,00 zł. i w 2010 r.
7450,00 zł. Forma płatności -jednorazowa.
z up.
Ola SuszMwika
Sekretarz Gminy

GK.7021.1.4.2011

Maków, dn. 31.03.201 Ir.

Urząd Gminy Maków
96-124 Maków
ul. Główna 12

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

Urząd Gminy w Mąko wie informuje, iż w roku 2009 podpisana była umowa z Panem
Zbigniewem Jaworskim reprezentującym Schronisko dla bezdomnych zwierząt
„PRZYTULISKO" Władysławów, rozwiązana z dniem 31.08.2009r. w związku z nie
wywiązywaniem się Pana Jaworskiego z umowy.
W 2010 roku nie było zawieranej umowy na wyłapywanie bezdomnych psów.

Z poważaniem
Emilia Smolarek
Urząd Gminy Maków

i-2

GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków
REG. 590648126,NIP768-17-19-189

Mniszków, dnia 01.04.2011 r.

Znak:RB.6052/2/1758/ll

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2011 r. LZ 90 informuję, że
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 2009 roku wyłapane zostały dwa bezdomne psy, a w 2010 roku wyłapano
osiem sztuk bezdomnych psów, którym zapewnione zostały miejsca
hotelowania na koszt Gminy, za jednorazową odpłatnością od sztuki. Całkowity
koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 1200,00zł, a w 2010 roku
4800,00zł.

Z up. WpJTA GMINY
mgr inż. StcitiiSfó'

koffóaszewski

KIEROWNIK PEKERATII SKANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
OCHRONYW"v-y.;;:;.
łfoSPORARK! NIERUCHOMOŚCIAMI,
'

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Łukasz Wolny" <lukaszwolny@op.pl>
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 09:24
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

l. W 2009 roku gmina podpisała w dniu 6 stycznia umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z fundacją „Zwierzyniec" organizacja pozarządowa z siedzibą
w Wieluniu przy ul. 18 stycznia 131. Z dniem 15 lutego 2009 r. fundacja wypowiedziała umowę
w związku z przepełnieniem schroniska. Kolejna umowę zawarto w dniu 27 listopada 2009 r. i
obowiązywała ona do dnia 27 listopada 2010 r.

2. W 2009 wyłapano 5 psów, w 2010 wyłapano 8 psów.

3.Forma płatności - ryczałt. Koszty w 2009 r. 10.500,00,- zł, w 2010 r. 18.000,00,- zł.

Łukasz Wolny
Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Mokrsko
98-345Mokrsko231
43-886-32-77 wewn. 25

7.011-0'U??

L-2
WÓJT GMiNY NIEBORÓW
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów, woj. łódzkie
'el.0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58

ROS.614.3.2011JS

Nieborów, 17.03.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
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" Wójt Gminy Nieborów uprzejmie informuje, że w 2009 r., 2010 r.
i 2011 r. zawarliśmy

umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu

na umieszczanie w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu bezpańskich psów
z terenu naszej gminy.
Nie zlecaliśmy wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki
innym instytucjom.
W 2009 roku do PPZ w Łowiczu trafiły z terenu Gminy Nieborów 4 psy, w 2010 roku
- osiem psów, natomiast w roku bieżącym oddaliśmy jednego psa.
Całkowity koszt realizacji w/w zadania kształtował się następująco:
> w 2009 roku wyniósł 6.835,92 zł
> w 2010 roku wyniósł 5.5 3 9,20 zł
> w roku bieżącym jest to kwota 3.504,06 zł.,
i oparty był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w PPZ
w Łowiczu.
Na koszt przetrzymywania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy składało się
utrzymanie psa w PPZ, wyżywienie, opieka weterynaryjna i ewentualne koszty leków.
Do wiadomości:
1. A/a

URZĄD GiySIMY
w Nowej Brzeźnicy
ui.Kościuszki 103, pow. Pajęczno
woj. łódzkie
93-031

RL.706/1 / 2011

Nowa Brzeźnica 2011.03.28

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 roku
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy informuje , że Gmina ma podpisaną umowę z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok 2 ,.
od 2005 roku do nadal.
Informujemy , że posiadamy w w/w hotelu od grudnia 2010 roku jedną
sztukę psa za, którego na dzień dzisiejszy ponosimy miesięczne opłaty za jego utrzymanie .
Koszty jednorazowe za wyłapanie 2 szt. psów poniesione przez gminę
w roku 2009 wynosiły 600 zł, natomiast w 2010r. za złapanie , przewiezienie i umieszczenie
psa w hotelu wraz z jego pobytem w samym miesiącu grudniu wyniosło 619,70 zł.

Z poważaniem

WÓJT
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Nowe Ostrowy 12.04.201 lr.

pow. kun

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

Urząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że bezdomne zwierzęta
są wyłapywane i przewożone do schroniska w miejscowości Kotliska gmina
Kutno, z którym gmina Nowe Ostrowy posiada umowę.
W schronisku przebywa szacunkowo w ciągu roku 20 zwierząt (psy).
Rozliczenie ze schroniskiem odbywa się na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, koszt realizacji zadania wyniósł
- w2009r-22.595,01zł.
- w 2010r.-24.835,90 zł.
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URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosoina 1
92-703 Łódź 35

Łódź, dnia 18.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że:
-

w roku 2009 gmina Nowosoina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Panią Mariolą Siemińską , prowadzącą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego przy ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi,

-

w roku 2010 gmina Nowosoina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt

z Panem Longinem Siemińskim, prowadzącym Hotel dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego przy ul.Kosodrzewiny 56 w Łodzi,
-

w roku 2009 z terenu gminy Nowosoina zostało odłapanych 11 psów a stan zwierząt
przebywających w schronisku na koniec roku 2009 wynosił 41,

-

w roku 2010 z terenu gminy Nowosoina zostały odłapane 22 psy a stan zwierząt
przebywających w schronisku na koniec roku 2010 wynosił 53,

-

koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 90 988,25 zł., natomiast w 2010 roku
107 232,43 zł. Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zarówo w roku 2009
jak i w 2010 oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w Hotelu
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego.
z Up. WÓJTA

A/a

ir Jasiński
retarz Gminy

LZ

WÓJT GMINY

Nowy Kawęczyn
pow. skierniewicki

Nowy Kawęczyn, dnia 21 marca 2011 r.

RG. 6052/01/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
10 marca 2011 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 2009 i w
2010 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 sclironiska dla bezdomnych zwierząt
„Przytulisko" we Władysławowie.
Ogółem w 2009 roku wyłapano 5 dużych psów i 4 szczeniaki koszt 2 950,00- zł. i w 2010 r. 13 psów-koszt 6 900,00- zł.
\/

L Z,
URZĄD MIEJSKI w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Opoczno, dn. 4 kwietnia 2011 r.

fcM, 44tf3f? 31 (Xi, fax 738 31 11

GKMiOŚ. 6140.6.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję,
że na terenie gminy Opoczno funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Wybudowane zostało i jest prowadzone przez Gminę Opoczno.
Aktualnie w schronisku przebywa 81 psów.
Koszt utrzymania schroniska w roku 2010 wyniósł 128.284 zł.

12
URZĄD GMINY OPORÓW
99-322 Oporów

pow. Kutno, woj. łódzkie
tel.383-11-54

Oporów, dnia 18 marca 2011 r.

G.1431.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
f

Oporów informuje, iż w roku 2009 i 2010 nie miał podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie udzielał również doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ nie było takich sytuacji oraz zgłoszeń
od mieszkańców gminy.

Otrzymują:
2. a/a

Z up. Wójt*.
/'^ —

BpfbamiSaramonouńcz
Pafflfepektor d/s działalności gospodaiczej,
rolnictwa i ochrony Środowiska

Osjaków, dnia 18 marca 2011 r.

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

Znak: RIT-5234.3.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. odnośnie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", Urząd Gminy w Osjakowie
informuje;
l . Posiadamy podpisane umowy z następującymi schroniskami:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
u l . Kosodrzewiny 56/2
92-411 Łódź
Fundacja „ Zwierzyniec"
ul. 18 Stycznia 131
98-300 Wieluń
2 . Całkowity koszt na w/w zadanie wyniósł:
W2009r. - 2714.60zł.
W2010r.-13772.30zł.
3. W 2009 roku przekazaliśmy do Fundacji „Zwierzyniec" - Iszt. /pies/.
W 2010 roku przekazaliśmy do Fundacji „Zwierzyniec" - 7szt. / psy/ płatność -jednorazowa.
Do hotelowania w Łodzi przekazaliśmy:
W 2009 roku - Iszt./pies/.
W 2010 roku - 2szt./pies/
Aktualnie posiadamy - 3szt. /psy/- płatność - oparta na bieżącej ewidencji
przebywających pod opieką zwierząt..
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Ostrówek dnia, 14.03.2011r.

:

pow. wtdtólskl ^ •• ~ K.-.'
el./fex&43-f4l:

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

Nasz Znak:OŚ.6149/l/2011
Dotyczy pisma z dnia 10 marca 201 Ir. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie.

Ad. l
Gmina w 2009 i 2010r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, zlecała doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt Fundacji
„Zwierzyniec" Szczyty, ul. Wieluńska 108,98-355 Działoszyn.
Ad. 2
2009r. - l bezdomny pies wyłapany z terenu Gminy Ostrówek
2010r. - 2 bezdomne psy wyłapane z terenu Gminy Ostrówek
Ad. 3
Całkowity koszt zleceń w 2009r. to 700zł w 2010r. to 2000zł w formie
jednorazowej opłaty za umieszczenie w schronisku, obejmuję on złapanie ,
transport do schroniska , opiekę weterynaryjną i utrzymanie.

mgr i*?/Ryszard Turę l-

URZĄD MIEJSKI
Wyroić! '•
95-035 Ozc-:-'"-. •••'.' ;'"jry 1
tol. (04^ 71C-31-30

Ozorków, dnia 12.04.2011 r.
PP.600. W.2011
BIURO

ZWIERZĄT

dla

ul,

„Argos"

37A

04-886 Warszawa
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 póz. 1198, z późn. zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo
złożone w dniu 14.03.2011r., dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt przekazuję poniższe informacje:
1. W roku 2010 Gmina Miasta Ozorkowa podpisała umowę z firmą „Herkules" Zbigniew
Szczechowicz z siedzibą w Kotliskach 6 (koło Kutna) na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt. W roku poprzednim tj. 2009 Gmina Miasta
Ozorkowa udzielała doraźnych zleceń ww. firmie.
W latach 2009, 2010 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski, z siedzibą
w Kotliskach 13, z którym Gmina Miasta Ozorkowa miała podpisaną umowę.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy w 2009r. i w 2010r.:
MIESIĄC

2009r.

2010r.

STYCZEŃ

37

39

LUTY

37

39

MARZEC

35

39

KWIECIEŃ

35

38

MAJ

35

40

CZERWIEC

36

48

UPIEC

34

50

SIERPNIEŃ

30

48

WRZESIEŃ

33

44

PAŹDZIERNIK

35

43

LISTOPAD

39

42

GRUDZIEŃ

39

42

74875,76 zł

96820,60 zł

Całkowity koszt wyłapania i
utrzymania psów

W 2009r. ilość wyłapanych psów wyniosła 30 sztuk, natomiast w 2010r. 23 sztuki.
Opłata oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką..

aTl
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

WÓJT

04-886 Warszawa

GMINY w OZORKOWIE
Data: 16.03.2011 r.

OS. 6410,1.14.2011

Urząd Gminy w Ozorkowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
7. dnia 14.03.2011 r. udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1. IJr/ąd Gminy w Ozorkowie 2009 i 2010 r

zawarł umowy na stałe odławianie

i utr/.ymywanie psów w. z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Lod/.i,
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2.
Dom/n e /.lecenia wykonywała, dla nas również fundacja MEDOR z sied/ibą w Zgierzu,
ul. Urocza 9. Zlecenia polegały na odłowieniu,, c/.asowym utrzymaniu psów i oddaniu ich do
adopcji.
2. Stan utrzymywanych zwierząt w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Lodzi na
dzień 31.12.2009 r. - 50 s/t„ Liczba odłowionych psów przez w/w Hole! w 2009 r. - 20 szt.
Liczba odłowionych psów w 2009 r. przez fundację Medor - 9 szt.
3. Stan utrzymywanych zwierząt w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Lodzi na
d/,ień 31,12,2010 r. - 57 szt, Liczba odłowionych psów prze/, w/w Hotel w 2010 r. - 23 szt.
Lic/ba odłowionych psów w 20] O r. przez fundację Medor - 10 szt,
4. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 90,884,00 zł.
Kos/,t realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 134.606,85 zł.
Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt i polega na opłacie za odłowienie
psa i opłacie za ka/dą dobę utrzymania psa w schronisku.

Sporządziła: K, D/.iedziulti tcl. 42 277 H 44 wow. 120

w Tabi-crsil o a c h
* Partyzancka
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2010

ROK 2010
STYCZEŃ
.UTY
WARZEC
<WIECIEN
WAJ
CZERWIEC
JPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
'AZDZIERNIK
JSTOPAD
GRUDZIEŃ

II

3GOŁEM

||

Psy przyjęte
41
41
49
42
28
43
31
39
33
51
23
39

Adopcje

460

NA 01,01,2010:

Upadki

Inne (ucieczki)

Stan na koniec m-ca

0
0
0

160
159
153
164
158
163
158
176
169
190

Odbiór własnego psa

Eutanazje

6
5
8
12
9
8
5
5

2
2
2
3
2
3
1
2
1

3
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0

297

96

25

9

1

69,392523

22,429907

5,841121

2,102804

0,233645

RAZEM

7.943925

5,434783

1,956522

RAZEM

7,391304

25

25
37
33
24
25
26
20
25
23
22
12

13
11
7
7

1
3
3

157
158

0
0
0
0
1
0
0
0
0

158

% w stosunku do ilości zwierząt ogółem (psy
przyjęte + różnica ilości psów na początek
stycznia w stosunku do ilości psów na koniec
roku)

% w stosunku do ilości przyjętych zwierząt

64,565217

20,869565

Strona 1

8GHRBIISKODLA

0,217391
H

p a b i a n i cao»
g f "KOK 2009
STYCZEŃ
.UTY
MARZEC
KWIECIEŃ
WAJ

CZERWIEC
.IPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
'AZDZIERNIK
.ISTOPAD
GRUDZIEŃ

27
24
24
23
26

5
9
8
12
6
4
12
9

Upadki
4
2
0
1
4

334

87

12

19

2

73,568282

19,162996

2,643172

4,185022

0,440529

RAZEM

6,828194

2,515723

3,983229

RAZEM

6,498952

Adopcje
36
35
17
38
31
31
22

37
26
45
46
44

477

DGOŁEM
STAN NA 01.01.2009:

Inne (ucieczki) Stan na koniec m -ca
131
0
134
0
147
0
128
0
126
1
119
0
1
133
131
0
126
0
141
0
151
0

Eutanazje
1
1
2
2
1
2
1
0
1
1
0
0

Psy przyjęte
39
46
36
33
40
37
48

Odbiór własnego psa
2
5
4
11

2
2
0
0
1
1
2

0

158

135

% w stosunku do ilości zwierząt ogółem
(psy przyjęte + różnica ilości psów na
początek stycznia w stosunku do ilości
psów na koniec roku)

% w stosunku do ilości przyjętych
zwierząt

70,020964

18,238994

Strona 1

0,419287

m
w

DLA ZWIERZĄT

bianicach
"'cka 110
08-50

Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21
95-200 P a b i a n i c e

NIP 731-10-55-550; Regon 00054355)

Pabianice, 30 .03.2011 r.

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

'J.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r. , Urząd Gminy w Pabianicach
informuje , że :
1. Gmina od wielu lat posiada umowę na wyłapywanie i utrzymywanie psów z ,
Hotelem dla zwierząt w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 .
2. W 2009r wyłapano 12 a w2010r-.15 psów
3. Na koniec 2009r w schronisku przebywało 48 psów a na koniec 2010r.- 50
3. Łączny koszt wyłapywania i utrzymania psów w schronisku w 2009r. wyniósł
89120 zł a w 201 Or. 112 426 zł. Opłaty oparte o bieżącą ewidencję zwierząt.

Z up-W
mgrlH

Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami, gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowska

L-IZĄD GMINY I MIASTA
•wPAjĘCZNIE
.(U>urkaiM 8/12,98-330 Pafrzno

'. 1(^4)311-12-12, fax 311-21-35

Pajęczno, dnia 25.03.2011 r.

VI.61403.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 10.03.2011 r. informuję, że Gmina Pajęczno w latach 2009 - 2010 opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem w ramach urnowy
powierzyła „Hotelowi dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, który był prowadzony przez Panią Mariolę
Siemińską, a od 25.10.2009 r. przez Pana Longina Siemińskiego.
Dane dotyczące ilości zwierząt oraz poniesionych przez Gminę Pajęczno
kosztów przedstawiono w poniższej tabeli.
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Ilość psów wyłapanych z terenu
gminy Pajęczno
Ilość psów przebywających w Hotelu
(stan na dzień 3 1 grudnia)
Koszt realizacji zadania w złotych

2009 r.
8

2010 r.
8

25

30

50.046,11

64.368,26

Płatności dokonywano po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę faktur na
podstawie bieżącej ewidencji zwierząt objętych opieką.

Z-ca, BURMISTRZA
mgrinż. Słcauomir Goszczak

/-Z
URZĄD GMINY

w Paradyzu
ul.Konecka 4,26-333 Paradyz
teL044/?584028foc044/758 40 24

Paradyz, dnia 15.03.2011 r.

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

Znak: RŚG.6140.1.2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.03.2011 r, uprzejmie informuję,
że w 2010 roku Gmina Paradyz miała zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt z Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2, 92-411 Łódź. W 2010 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów, gdyż nie były
wyłapywane zwierzęta.
Jeśli chodzi o rok 2009, to Gmina Paradyz nie miała zawartej umowy

na

wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz nie udzielała zleceń w tym zakresie.

jta Gminy

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Marek Ciesielski - Urząd Gminy w Parzęczewie" <marek.ciesielski@parzeczew.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 07:35
Temat:
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publ. z dn. 10.03.2011r.
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
1. W 2009 i 2010 r. gmina Parzęczew miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
2. W 2009 r. utrzymywano w Hotelu na koszt gminy 28 zwierząt ( psów ), w 2010 r.
utrzymywano 28 szt. psów.
3. Koszt realizacji zadania w formie płatności za opiekę opartą na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających po
opieką wyniósł: w 2009 r.-57.585,33 zł; w 2010 r. - 60.815,50 zł.

URZĄD GMINY
98-335 Pątnów

Pątnów, dnia 11.04.201 Ir

tel./fax 0-43/88 65 220
NIP 832-10-13-648

SiR 6052-3/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Pątnowie w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia
10 marca 2011 r. - informuje, że w 2009 i 2010 roku miał zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla zwierząt
i ptactwa domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi.
W roku 2009 na odłapanie jednego psa i utrzymywanie go w hotelu przez okres
dwóch miesięcy koszt gminy wynosił 593,00 zł, a w roku 2010 wydaliśmy 192,60 zł
za wyłapanie psa, natomiast nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z
utrzymywaniem psa, gdyż po przywiezieniu do hotelu dla zwierząt padł.
ÓJTA

i sekretariatu

URZĄD GMINY
99-235 Pęczniew
ul. Główna 10/12
tel. 043 678-15-19

Pęczniew, 18.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
ROS.6140.7.2011
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.2011 r. (data
wpływu 14.03.2011 r.) informuję:
Ad 1. Gmina Pęczniew w latach 2009 - 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi,
Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok 2, 92 - 411 Łódź
Ad 2. W roku 2009 na koszt gminy utrzymywane były łącznie 3 psy. Na dzień 31.12.2009 r. na
koszt gminy utrzymywane były 2 psy.
W roku 2010 na koszt Gminy utrzymywanych było łącznie 8 psów. Na dzień 31.12.2010 r. na koszt
Gminy utrzymywanych było 8 psów.
Ad 3. Koszt utrzymania psów w 2009 r. wyniósł:4818,70 zł, natomiast w 2010 r. wyniósł 8724,50
zł. Płatność oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem

Janlak

Urząft Gminy Piątek
99-120 P i ą t e k
U

wo*Tódezki1e6

tel.(024)722-12-39

Piątek, 31.03.2011 r.

GG.6871.22.2011. KM

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 10.03.2011 r. uprzejmie informuje co następuje:
1. Gmina w 2009,2010 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 2009,2010 wyłapane zostały 3 i 6 zwierzaków.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 6927,33zł/2009 r. i
9315,50zł/2010 r., forma płatności - przelew, rozliczenie miesięczne.
Z poważaniem
X Up. WÓJTA
m g r i n s z o Menes
Inspektor ds. rolnictwa, gospod, gruntami
i ochrony środowiska

1-1
Piotrków Trybunalski, 25 marca 2011
SPK, 1431,6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 10 marca 2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
Po

przeprowadzeniu

procedury zamówienia

publicznego

w trybie

przetargu nieograniczonego w latach 2009 i 2010 Miasto Piotrków Trybunalski
zawarło umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Piotrkowie Trybunalskim, z/s przy ul. Rzemieślniczej 26, Przedmiotem w/w umów
jest
a

w

prowadzenie

miejskiego

szczególności

zapewnienie

Schroniska
opieki

dla

Bezdomnych

bezdomnym

zwierzętom

Zwierząt,
oraz

ich

wyłapywanie.
W roku 2009 średnia miesięczna liczba zwierząt pozostających na utrzymaniu Miasta
wynosiła 295 psów i 30 kotów,
W roku 2010 średnia miesięczna

zwierząt pozostających na utrzymaniu Miasta

wynosiła 300 psów i 43 kotów.
Jednocześnie informuję, ze zwierzęta trafiające do schroniska, są nie tylko
wyłapywane, ale również są podrzucane pod bramę schroniska, pozostawiane na
targowiskach lub w inny sposób stają się bezdomnymi.
Na realizację zadania

w roku 2009 Miasto

poniosło koszty w wysokości

180,000,00 zł. Jest to opłata ryczałtowa, Natomiast na 2010 r, została przeznaczona
kwota w wysokości 238,800,00 zł również w formie ryczałtu.

Burmistrz Poddębic

ul. łódzka 1 7/21
99-200 Poo. ęhice
tel. 043 6782580, fax S 783995

.

Poddębice, dnia 17 marca 2011 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Nasz znak: ROS.6144.4.2011
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 m 2 ,92-411
Łódź.
W 2009 r. wyłapano z terenu Miasta i Gminy Poddębice 30 bezdomnych psów
W 2010 r. wyłapano z terenu Miasta i Gminy Poddębice 24 bezdomnych psów.
Gmina za opiekę nad przebywającymi w Hotelu zwierzętami obciążona jest fakturami.
Faktury od I do XII 2009 r. na łączną kwotę - 90 258,16 zł.
Faktury od I do XII 2010 r. na łączną kwotę - 134 307,55 zł.

BURMISTRZ
Plot.
lott W?iż
vizkowsk!

W

URZĄD GMINY POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
NIP:7681308374

Nasz znak: OŚ.1431.1.2011

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

Poświętne, 28.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. Wójt Gminy Poświętne
uprzejmie informuje , że w 2009 i 2010 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 .

JT

GMINY WPŚWIĘTNB

mgr

©RZĄD

W PRZEDBORZU
97-S7O - Przedbórz

ul. Mostowa 29
»c§rł-22-61/65X »<»!**•**'

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

Nasz znak: SL-6134/1/11

Przedbórz, dn. 16.03.2011 r.

Urząd Miejski w Przedborzu uprzejmie informuje, że w 2009r. i 2010r. Gmina
Przedbórz posiadała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
Do końca września 2009r. psy przebywały w „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola
Siemińska" przy ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi. Od października 2009r. do końca 2010r. psy
przebywały w „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński" przy ul.
Kosodrzewiny 56 w Łodzi i przebywają tam do chwili obecnej.

Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Przedbórz
w2009r. i2010r.
2009

2010

Miesiąc

Psy
wyłapane

Psy
utrzymywane

Miesiąc

Psy
wyłapane

Psy
utrzymywane

Styczeń

2

11

Styczeń

3

18

Luty

-

11

Luty

1

19

Marzec

-

11

Marzec

1

20

Kwiecień

-

11

Kwiecień

-

20

Maj

-

11

Maj

-

20

Czerwiec

-

11

Czerwiec

3

Lipiec

-

11

Lipiec

2

Sierpień

1

12

Sierpień

-

Wrzesień

3

15

Wrzesień

-

Październik

-

15

Październik

-

23

Listopad

-

15

Listopad

-

23

Grudzień

~

15

Grudzień

23

\,

-

1

25
23
^
2 psy adopcja
25

23

Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł 30.179,10 zł, a w 2010r. - 50.216,00 zł. Płatność
za opiekę jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką hotelu.
Z up. B U R M I S T R Z A

SEKRETARZ MIASTA
mgr Wojcjćth/Karbownik

:
RpOomsKo
otwarte miasto od 1266

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

Radomsko, dnia 7 kwietnia 2011 r.
Nr sprawy: TOS.6140.9.2011
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. uprzejmie informuję, że:
1. W 2009 i 2010 r. obowiązywała umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta
Radomska

a Przedsiębiorstwem

Gospodarki

Komunalnej

Sp. z

o.o. dot.

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt
Gminy Miasta Radomska
w 2009 r.
a) stan początkowy

- psy

79 szt.

- Koty

25 szt.

b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska

- psy

147 szt.

-koty

17 szt.

c) ilość zwierząt poddanych adopcji

-psy

123 szt.

-koty

18 szt.

d) ilość zwierząt podanych eutanazji

- psy

6 szt.

- koty

5 szt.

e) ilość zwierząt padłych

- psy

18 szt.

- koty

5 szt.

f) ilość zwierząt zbiegłych

l

- psy

1 szt.

- koty

O szt.

URZĄD MIASTA RADOMSKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 44 97, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl

It* LZ

otwarte miasto od 1266

g) stan ilościowy na dzień 31.12.2009 r.

- psy

78 szt.

- koty

14 szt.

w 201 0 r.
a) stan początkowy

- psy

78 szt.

- Koty

14 szt.

b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska

-psy

176 szt.

- koty

32 szt.

c) ilość zwierząt poddanych adopcji

-psy

114 szt.

- koty

21 szt.

d) ilość zwierząt podanych eutanazji

- psy

35 szt.

- koty

2 szt.

e) ilość zwierząt padłych

- psy

31 szt.

- koty

3 szt.

f) ilość zwierząt zbiegłych

- psy

3 szt.

- koty

O szt.

g) stan ilościowy na dzień 31.12.2009 r.

- psy

71 szt.

- koty

20 szt.

3. Na podstawie zawartej umowy Miasto Radomsko przekazywało

miesięcznie

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kwotę 15800,00 zł na
prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Radomsku przy ul.
Spacerowej 118, co w latach 2009-2010 dało kwotę 379 200,00 zł.
Z wyrazami szacunku
z up. Prezydenta Miasta
rek Załóg
rodowi ska
^Rolnictwa
URZĄD MIASTA RADOMSKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

l

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 44 97, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl

Urząd Gminy Radomsko

97-ĆArJ Radomsko, Piisudskiego 34
pow. radomszczański, woj. łódzkie

B|

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

o 044/fe.i-45-83,tax 685

Radomsko, dn. 16.03.201 1 r.

7031 .0005.201 1

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej.
Urząd Gminy Radomsko niniejszym odpowiada na pismo z dn. 10.03.2011 r. (LZ 115)
na pytania postawione w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?
Odpowiedź:
w 2009 r. obowiązywała umowa z PGK Sp. z o.o. w Radomsku prowadząca miejskie
schronisko dla zwierząt,
pod koniec 2009 r. jednorazową usługę zrealizowała Fundacja „Zwierzyniec" z Wielunia,
w 2010 r. Gmina rozpoczęła współpracę z FOZ „Ulga w cierpieniu" Fundacja opieki nad
zwierzętami skrzywdzonymi przez ludzi z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Jakie

są

zbiorcze

dane

o

ilości zwierząt

(psach/kotach) wyłapywanych

i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r. ?
Odpowiedź:
w 2009 umieszczono w schronisku 5 psów, O kotów,
w 2010 r. oddano do adopcji za pośrednictwem fundacji 8 psów, O kotów.
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
Odpowiedź:
w 2009 r. koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 3.504,05 zł
w 2010 r. koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 3.100,00 zł

K I E R tfWN I K
Referatu Ktjrnfunalnego
i Zamówienfe ^licznych
InŁ Wieslaw

Siarek

•'Ł

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa PHsudskiego 4

Nasz znak: GK 7087 01 72011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 16.03.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 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 2009 i 2010 tut. Urząd miał podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w
Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowaną przez Pana Longina Siemińskiego , na
wyłapywanie i przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rawa Mazowiecka .
Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rawa Mazowiecka w roku 2010
wyniósł 70.118,10 zł., natomiast forma zapłaty przelewem na konto po wystawieniu
rachunku przez Zleceniobiorcę.
NACZELNIK
Wydziału Gospcsdarki Komunalnej

.

mgr Ar ar Piotrowskl

URZĄD GMINY
RAWA MAZOWIECKA
Al. Konstytucji 3-go Maja 31
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka 21.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W związku z otrzymanym pismem z dnia 10.03.20011 r. w sprawie udzielenia
informacji na przysłane od Państwa poszczególne pytania, odpowiadamy następująco:
Ad. l. Gmina Rawa Mazowiecka w 2009 i w 2010 roku miała podpisaną umowę z hotelem
dla zwierząt i ptactwa domowego, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź w sprawie hotelowania
psów, oraz z Panem Jaworskim Zbigniewem zam. ul. Krótka 3, 05-870 Błonie na bieżące
odłapywanie psów.
Ad. 2. Ilość hotelowanych psów wynosiła w roku 2009, od 35 szt. w miesiącu styczniu do
23szt. w miesiącu grudniu. W roku 2010 wynosiła 22 szt. przez cały rok.
Ilość odłapanych psów przez Pana Jaworskiego wynosiła w roku 2009 - 18 szt. psów, zaś w
roku 2010 - 26 psów.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 82.866,74 zł brutto, zaś w roku
2010-72.947,35zł zł brutto.
Płatność realizowana była na konto hotelu przelewem, za każdy miesiąc, wyszczególniając
na fakturze każdego psa, zgodnie z zawartą umową, oraz odpowiednio na konto Pana
Jaworskiego Zbigniewa.

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<os@reczno.pl>
<boz@boz.org.pl>
15 marca 2011 09:24
INFORMACJA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy Ręczno pragnie poinformować, że w latach 2009 i 2010 Gmina Ręczno nie miała zawartej
umowy
ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, nie ponosiła
też kosztów z tym związanych.
Gmina Ręczno jest gminą typowo wiejską i ze względu na swoją specyfikę problem bezdomnych zwierząt
nie występuje lub o ile wystąpi zwierzęta są przygarniane przez naszych mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Chablewski UG Ręczno

2011-03-16

WÓJT GMINY
ROGÓW
IRG.6140.1.2011

Rogów, dnia 04.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję
co następuje ;
Ad l. Gmina Rogów w roku 2009 i 2010 miała zawarta umowę z Hotelem Dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 w zakresie: odłapywania bezpańskich
psów i dostarczania ich do hotelu, prowadzenia ewidencji oraz oddawanie zwierząt do
adopcji, opiekę, wyżywienie i nadzór weterynaryjny.
Ad 2. Na koniec grudnia 2010 roku hotelowanych było 6 bezpańskich psów, natomiast w
2009roku hotelowany był jeden pies.
Ad 3. Koszt realizacji w/ w zadania wyniósł w 2009r.- 936,80zł, a w 2010r.- 7956,90zł
Forma płatności - comiesięczne przelewy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o
bieżącą ewidencję hotelowanych psów.
f\ A

GMINY
w Rokicinach \

ul. Toraaszoweka 9

Rokiciiw, dnia 14.04. 2011 roku

po w. tomaszowaki, woj. łódzkie
tej /fax (0-44) 719-50-12
lub 719-50-10

Nr: SK. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Wasze pismo informujemy, że
- w roku 2009. 2010 gmina nasza miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie i odbiór
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt w Łodzi.
- zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:
- w 2009 roku : 4 psy odłapane , utrzymywane w ciągu roku od 4 psów w styczniu 2009
roku do 8 sztuk na koniec grudnia 2009 roku.
- w 2010 roku: 14 psów odłapanych w ciągu roku, utrzymywane w ciągu roku od 9 psów
w styczniu 2010 r. do 20 sztuk na koniec grudnia 2010 roku.
- koszt wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt:
- w 2009 roku: 15.3 00 zł
- w 2010 roku: 38.439 zł.
- forma płatności: według zawartej umowy: stawka za odłapanie zwierzęcia, stawka dzienna
za pobyt zwierzęcia w hotelu oparta na ewidencji zwierząt w danym miesiącu (załączana
każdorazowo do faktury).

LZ

Rozprza, dnia 30 marca 2011 r.
GK.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek dnia z 14 marca 2011 r. Urząd Gminy w Rozprzy
informuje, że :
Ad.l. W roku 2009 i 2010 Gmina miała stałą umowę z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92- 411 Łódź na opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
Ad. 2. W roku 2009 odłapanych zostało 8 sztuk psów, utrzymywanych na koszt Gminy
Rozprza 21 sztuk psów.
W roku 2010 odłapanych zostało 14 sztuk psów , utrzymywanych na koszt Gminy
Rozprza 30 sztuk psów.
Ad. 3. W roku 2009 koszt realizacji usług całego zadania wyniósł 50.236,10 zł., płatne
przelewem na koniec każdego miesiąca.
W roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł 71.540,60 zł. płatne przelewem
na koniec każdego miesiąca.

LZ
"URZĄD GMINY

97-438 R u ii e c
u l . Wieluńska 35

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"

NIP 832-10-17-741

04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37 A
Rusiec, dn. 24.03.2011

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy w Ruścu, pow.bełchatowski informuje , że gmina w 2009 i 2010 r
nie podpisała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
przetrzymywania ich w schronisku .
Jesteśmy gminą typowo rolniczą i nie mieliśmy przypadku zgłoszeń co do
błąkających się psów i kotów.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina posiada taki obiekt do
przetrzymywania bezdomnych zwierząt na wypadek ich wyłapywania i
umieszczenia.
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gdyby sutuacja taka miała miejsce na terenie gminy.

Z poważaniem

Inspektor

0005455/23
URZĄD GM//V1
98-332Rząśnia, ul.Kościnszki i:
pnw. pajęczański, woj. lóil^kie
teL

<°4-^3i-7i-22,fax 63j-

Rząśnia, dnia 18.03.2011 r.

UGG.6140.1.2011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo

z dnia 10 marca 2011 r. Urząd Gminy w Rząśni

informuje:
1. W 2009 i 2010 roku gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, natomiast jest w stałym kontakcie z przytuliskiem Fundacji
„Zwierzyniec" z Wielunia.
2. W 2009 roku gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie
poniosła kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem zwierząt.
W 2010 roku natomiast zostały udzielone dwa doraźne zlecenia na wyłapywanie dwóch
bezdomnych psów, których koszt wyniósł 2.000,00

WÓJT
mgr Tomasz Stólarczyk

URZĄD GMINY
97-220 RZECZYCA

ul. Tomaszowska 2
powiat tomaszowski, woj. łódzkie
tel. 44 710-51-11, tel./fax 44 710-52-20
NIP 773-20-68-314

Rzeczyca dn. 04 kwietnia 2011 r.

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

RRiZP.5520. 01.2011.MSz.

Urząd Gminy w Rzeczycy w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", przewidzianego ustawą
0 ochronie zwierząt informuje co następuje:
1 .Wyłapywaniem bezdomnych psów w 2009 r. i 2010 r. zajmował się Zakład Usług
Komunalnych w Rzeczycy - zakład budżetowy Gminy Rzeczyca.
Złapane bezdomne psy umieszczane były w klatkach znajdujących się na terenie
Tymczasowego Miejsca Pobytu Bezdomnych Psów w Roszkowej Woli, który stanowi
własność Gminy Rzeczyca.
Przebywające w obiekcie komunalnym czasowo psy, maj ą zapewnioną opiekę
weterynaryjną oraz pokarm.
Karmieniem zwierząt i utrzymaniem porządku w boksach zajmuje się pracownik Zakładu
Usług Komunalnych w Rzeczycy, natomiast opiekę weterynaryjną zapewnia Gabinet
Weterynaryjny Pana Jarosława Adamczewskiego z Rzeczycy ul. Parkowa 2.
2. W 2009r. ŻUK umieścił w klatkach 11 bezpańskich psów, a w 2010r. 6 psów.
Na koniec grudnia 2010r. w w/w obiekcie przebywało 19 szt. psów.
3.Koszty związane z utrzymaniem bezdomnych psów wyniosły;
- w 2009r. 28.278,44 zł
- w 201 Or. 31.605,38 zł.
Były to głównie koszty związane zatrudnieniem pracownika i zakupem części karmy.
Pozostała część karmy została przekazana nieodpłatnie od przedsiębiorcy działającego na
terenie gminy Rzeczyca.
4.Zakład Usług Komunalnych nie osiągał przychodów w związku z prowadzeniem
Tymczasowego Miejsca Pobytu Bezdomnych Psów w Roszkowej Woli, ponieważ
umieszczane są tam psy bezdomne wałęsające się po terenie Gminy Rzeczyca.

Zup^A^jTA
/Zastępca Wójta

URZĄD MIEJSKI W RZGOWJE

95-030 Rzgów, Piać 500-lec:a 22
M 042 2141210; Td/Fax 042 2141 ? 07
NIP T2900GŚ6ST, Rfeflon 0005*7827

Rzgów, dnia 2011.04.18

RG:6140. £.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04 - 886 Warszawa
Ul. Gancarska 37 A

Dotyczy pisma z dnia 10 marca 2011 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.,)
jak już wcześniej informowaliśmy podejmowaliśmy działania w kierunku podpisania
umowy z firmami, które wyłapywałyby i przyjmowały do schroniska bezdomne
zwierzęta, które znajdą się na terenie naszej gminy , jak również dążyliśmy do
utworzenia Powiatowego Schroniska dla bezdomnych zwierząt dla powiatu Łódzkiego
Wschodniego,.
Jednakże do dnia dzisiejszego nie doszło do utworzenia przedmiotowego schronisk jak
również niektóre z firmy nie dawały gwarancji rzetelnego rozliczenia się,co do terminu
przetrzymywania bezdomnych zwierząt, a także budziły duże wątpliwości,co do
warunków przetrzymywania tych zwierząt.
Dlatego też zmuszeni zostaliśmy do utworzenia we własnym zakresie miejsca
schronienia dla bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.
Miejsce to jest
położone wśród zieleni w znacznej odległości od zabudowań
mieszkalnych i dróg lokalnych.
Teren ten jest ogrodzony, wybetonowany z boksami z odpływem ścieków do kanalizacji
ściekowej.
Przez cały czas ponoszone są nakłady na podniesienie warunków utrzymywania
zwierząt bezdomnych.
Koszty ponoszone na : karmieniem, leczeniem oraz inwestycje związane z utrzymaniem i
podnoszeniem warunków bytowych dla zwierząt bezdomnych pochodzą wyłącznie ze
środków gminy, a przedstawiaj ą się one następująco:

Data

Rok 2009
Rok 2010

Stan
zwierząt
bezdomnych

13
13

Zakup
karmy

7.583,00
10.150,09

Leczenie i opieka Inne
koszty
weterynaryjna
związane
utrzymaniem
zwierząt
bezdomnych .
1.690,63
470,80
486,89
1.799,74

Ze względu na pilność spraw przepraszamy za zwłokę w udzieleni odpowiedzi w
przedmiotowej sprawie.

BUR MISTRZ
/W&4j2LU*j»-—
Jan Mielczareh

URZĄD GMINY
W SADKOWICACH
96-206 Sadkowice 129A
tel./fax:468156191,NIP:8351178176

Sadkowice, dnia 17.03.2011 r.

Rk 6140.3.11

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

W odpowiedzi na Państwa pismo LZ 128 z dnia 10 marca 2011 r.
odnośnie realizacji zadania w zakresie „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję;
- gmina Sadkowice w 2009 i 2010 r. miała stałe umowy na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt i zapewnienie im opieki, którym był Dom Opieki Nad Zwierzętami „Przytulisko"
Błonie ul. Krótka 3 reprezentowanym przez Zbigniewa Jaworskiego
- koszt realizacji całego zadania w 2009 r. - 6000,00 zł,
w 2010 r.-7700,00 zł.
- w tym czasie odebranych zostało 7 psów
- formą płatności za wykonane usługi był ryczałt płatny miesięcznie.

Cj O lM MJ

URZĄD GMINY
SĘDZIEJOWICE

ui. wieluńska 6

98-160 Sędziejowice
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RW.II.6140.1.2011

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

r

Data: 22.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.) dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy
w Sędziejowicach informuje, że:
1) W 2009 r. Gmina Sędziejowice miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 reprezentowaną przez Mariolę Siemińską.
W 2010 r. powyższą usługę realizował Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź
2) W 2009 r. z terenu gminy Sędziejowice zostało odłapanych 14 szt. psów, na dzień
31.12.2009 r. hotelowano 43 szt. psów. W 2010 roku z terenu gminy Sędziejowice zostało
odłapanych 14 szt. psów, na dzień 31.12.2010 r. hotelowano 50 szt. psów.
3) Koszt odłapania i hotelowania psów w 2009 r. wyniósł - 84972,75 zł a w 2010 r.
- 103048,05 zł. Rozliczenie finansowe za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt
odbywało się poprzez wystawianie comiesięcznych faktur, z wyszczególnieniem okresu
hotelowania poszczególnych zwierząt, kosztów tego hotelowania oraz kosztów odłapywania.

z up. W Ó J T A
mgr.

GeTówrffe Referat
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Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Ug.Siemkowice@post.pl" <UG.Siemkowice@post.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 08:29
Temat:
odpowiedź na wniosek
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. Urząd Gminy w Siemkowicach informuje:
ad. 1 W2009 r. i 2010 r. gmina miała podpisaną umowę z hotelem dla zwierząt z siedzibąw Łodzi, ul.
Kosodrzewiny 56
ad. 2 W 2009 r. do hotelu przebywały na koszt gminy 2 bezdomne piesy
w 2010 r. od stycznia do 25 czerwca - 2 psy, od 25 czerwca do 30 października 3 psy , od 31
października do 31 grudnia 4 psy
ad. 3 Miesięczny koszt utrzymania 1 psa -189 zł., płatne przelewem
Z poważaniem
Krystyna Fryś
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URZĄD MIASTA SIERADZ
Plac Wojewódzki l
98-200 S I E R A D Z

Wasze pismo z dnia
10.03.2011 r.
Sprawa:

Znak
LZ132

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Nasz znak
WIK/0.7083-24/11

Sieradz, dnia
28.03.2011 r.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do pisma znak LZ 132, które wpłynęło do Urzędu Miasta w Sieradzu
dnia 14.03.2011 r. informuję co następuje:
1) w 2009 i 2010 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 - na wykonanie zadania pod nazwą
„Usług związane z docelowym przetrzymywaniem dostarczonych z terenu miasta
Sieradza bezdomnych psów lub innych zwierząt";
- ponadto w 2009 r. podjęta została doraźna współpraca z Fundacją
„ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu - w ramach współpracy do Fundacji
trafiło 15 psów;
2) na koszt Urzędu Miasta Sieradza w 2009 r. utrzymywane były 134 psy, natomiast w 2010
r. utrzymywanych było 167 psów;
3) na realizację całego zadania wydatkowane były następujące kwoty:
a) w 2009 - 339 159,45 zł z czego:
- wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 63 568,65 zł
- hotelowanie psów kosztowało 275 590,80 zł.
a) w 2010 - 381 164,25 zł z czego:
- wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 53 756,25 zł
- hotelowanie psów kosztowało 327 408,00 zł.
Rozliczanie za wykonaną usługę następowało na podstawie faktur częściowych
wystawianych co miesiąc w oparciu o rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu wg stawek
jednostkowych przedłożonych w ofercie przetargowej.
Informacje, które otrzymujemy nt. błąkających się bezdomnych zwierząt
przekazujemy telefonicznie do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu, ul.
Wojska Polskiego 102, z którym Urząd Miasta zawarł umowę na usługi związane z
tymczasowym przetrzymywaniem wyłapanych i dostarczonych z terenu miasta Sieradza
bezdomnych psów lub innych zwierząt.
Po zgromadzeniu większej ilości zwierząt w Przedsiębiorstwie Komunalnym są one
odbierane przez „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56, z którym Urząd Miasta podpisał umowę na usługi związane z docelowym
przetrzymywaniem dostarczonych z terenu miasta Sieradza bezdomnych psów lub innych
zwierząt. W/w hotel prowadzi dwa schroniska -jedno w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, a
drugie w miejscowości Brąszewice - Wojtyszki 18..
-^i'śPCA PREYtpW MIASTA
Cez*ry Szydło

L 2,

URZĄD GP/11NY SIERADZ
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5
lei. 043 826 02 23, fax 043 822 32 01
e-mail: sekretariaife'utisieradz.com.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos,,
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak: RG 6140.1.2011

Data: 2011-03-21

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 10 marca 2011 roku LZ 131 dotyczącego
udzielenia informacji publicznej NT „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,, Urząd Gminy w Sieradzu ul. Armii Krajowej 5 niniejszym informuję iż :
l/. Gmina Sieradz ma podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami z firmą
Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny
56 lok.2.
21. Stan zwierząt ilościowy zwierząt przedstawiał się następująco ;
a/. Rok 2009
- stan początkowy 13 sztuk
- ilość przekazanych zwierząt do schroniska w ciągu roku - 5 sztuk
- ilość zwierząt adoptowanych l sztuka
- ilość upadków - 2 sztuki
b/. Rok 2010
- stan początkowy 15 sztuk
- ilość przekazanych zwierząt do schroniska w ciągu roku - 5 sztuk
- ilość zwierząt adoptowanych l sztuka
- ilość upadków - 3 sztuki
3/. Całkowity koszt realizacji zadania :
a/. Rok 2009 - 28834,43 zł
b/. Rok 2010-36614,06 zł
Płatność przelewem po wystawieniu rachunku - miesięcznie.

URZĄD MIASTA

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

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

Znak:GK.6140.1.3.2011

Data: 2011-03-21

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 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 okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. wyłapywanie bezdomnych psów
i zapewnienie im opieki oraz zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Skierniewice
zlecone było firmie Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 75A
w Skierniewicach.
Następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami pocaodzącymi z terenu miasta Skierniewice. Do przetargu
została złożona jedna oferta. Była to oferta ww. Spółki i w wyniku postępowania
o ud/ielenie zamówienia publicznego zawarto z nią umowę na okres od 01.04.2009 r.
do 3 1.12.2010 r.;
2. W załączeniu - Ewidencja psów na schronisku w 2009 i 2010 roku (2 tabele);
3.

Koszty realizacji zadania:

- prowadzenie schroniska (wynagrodzenie
ryczałtowe)

2009 r.

2010 r.

194.920,00 zł

198.000,00 zł

- wyłapywanie bezpańskich psów ^ryczałt 150,00 zł/szt) 24.779,49 zł

24.899,94 zł

- zbieranie padłych zwierząt (ryczałt 50,00 zł/szt)
łączny koszt zadania

Załączniki:

1.609,85 zł

2.499,91 zł

221.309,34 zł

225.399,85 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU

2 tabele

Do wiadomości:
ZUM Sp. z o.o
ul. Sobieskiego 75A
96-100 Skierniewice

Piotr Zawadzki

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

Ewidencja psów na schronisku 2009
Skierniewice, ul. Pamiętna 16

Wydane

Przybyło
Okres
(rok + m-c)

~"' L l

w tym

10

9

w tym

w tym

Razem

Razem
Wyłapane

l
II
III

Utracone

Przyjęte

1

9

Oddane
do adopcji

Oddane
właścicielom

9

-

Razem

Uśpione
w schronisku

7

4

8

8

-

6

6

-

3

2

24

23

1

19

19

-

8

5

17

17

-

9

8

1

7

4

8

8

-

10

9

1

3

2

Padłe

Zagryzione

Zbiegłe
ze schroniska

2
1
1
i

-

1

Stan
na koniec
miesiąca
i roku

1

-

1

1
-

-

91
90
87
88
83
84
30
89
85

-

87

IV
V
VI
VII

9

9

-

5

4

1

3

1

21

21

-

11

10

1

4

1

VIII

16

14

2

16

14

2

1

1

IX
X

12

12

-

13

13

-

3

2

-

2
1
1
1
1

13

13

-
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Stan nadzień: 31.12.2009 r.
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f3 MIASTA
96-100 Skierniewice
ul. Rynek l
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Ewidencja psów na schronisku 2010
Skierniewice, ul. Pamiętna 16
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Stan na dzień: 31.12.2010 r.
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WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

96-100 Skierniewice, ul. Wł St. Reymonta 23
POW. skierniewicki, woj. łódzkie

RGK. 623.15.2011

„.

~

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Data: 24 marca 2011 r.

Dotyczy wniosku z dnia 10 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej.

1. W latach 2009 i 2010 gmina Skierniewice miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opiekę nad pochwyconymi zwierzętami z Panem Zbigniewem
Jaworskim zam. Błonie ul. Krótka 3, prowadzącym firmę pod nazwą PRZYTULISKO
Zbigniew Jaworski.
2. Gmina Skierniewice nie prowadzi ewidencji odłowionych bezdomnych zwierząt.
3. Za realizację powyższego zadania w 2009 r. i 20100 r. ustalono ryczałtową miesięczną
odpłatność w wysokości 1600,00 zł.

•ngr Izabislti Zaczkie

ZASTĘPCA WÓJTA

l

URZĄD GMINY SKOMLIN
98-346 Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
pow. wieluński, woj. łódzkie

Biuro Ochrony Zwier/at

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
PG 6076/1/2011

Skomlin, dnia 28.03.2011 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 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 miejscowości Szczyty przy ul. Wieluńskiej 108 98-335 Działoszyn,
a następnie umieszczenie ich w tym ośrodku.
Po wykonaniu zlecenia Urząd Gminy w Skomlinie uiszcza jednorazowo
opłatę w wysokości 1000 zł za jedno bezdomne zwierze.
Informujemy jednocześnie, że w latach 2009 i 2010 na terenie gminy
Skomlin odnotowano 8 przypadków pojawienia się takich zwierząt.

L2
UBZĄDGMINYW SŁAWNU
uL Marszałka JÓES& Piteudskiego 31
26-332 SŁAWNO
paw. opoczyński, woj. łódzkie

Sławno, dn. 01.04.2011 r.

ROŚiR 7082/2/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 roku informujemy, że zjawisko
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sławno występuje sporadycznie.
Porzucone psy są przygarniane przez naszych mieszkańców.
Gmina nie ponosi z tego tytułu wydatków.

Słupia, dnia 22 marca 2011 r

Wójt
Gminy Słupia
Biuro Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca
2011 r. informuję, iż:
1. Gmina Słupia w 2009r miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą Schronisko dla
bezdomnych zwierząt „PRZYTULISKO" 96-321 Władysławów ul. Wyprys 13,
natomiast 201 Or miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firma Schronisko dla bezdomnych zwierząt
„PRZYTULISKO" 05-870 Błonie ul. Krótka 3.
2. Liczba wyłapanych zwierząt (psów): w 2009r - 3, w 201 Or - 5,
3. Koszt realizacji zadania w 2009r i w 201 Or wyniósł 7 200 zł (w każdym roku).
Forma płatności to ryczałt,
f

•*?

96-1 28 Słupia
www.jjupia.com.pi e-maii: s
fax: O 46 831 55 14, te). 46 83! 55 91, 46 831 5242, 46831 52 43

URZĄD
W SOKOLNIKACH

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

tel. 0627846195,0627845176, iax 0627845194
N!P 615-00-21-220

Sokolniki, dnia 22 marca 2011 r.

RIOŚ.6140.7.2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10 marca 201 Ir. 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:
1. Gmina Sokolniki do 30 listopada 2009r. nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, udzielała jedynie zleceń Fundacji „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia
131, 98-300 Wieluń. Od l grudnia 2009r Gmina Sokolniki posiada stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź.
2. W 2009r. na terenie Gminy Sokolniki odnotowano pięć przypadków wyłapania i
przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska. W 2010r. na koszt Gminy Sokolniki w
schronisku dla zwierząt utrzymywano trzy psy.
3. Gmina Sokolniki w 2009r. poniosła koszty z tytułu wyłapania i utrzymania bezdomnych
zwierząt w wysokości 2 832,20zł; forma płatności- do 30 listopada 2009r: jednorazowa za
umieszczenie w schronisku; od l grudnia 2009r: oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką. W 2010r. powyższe koszty wyniosły 5 124,10zł. i oparte były
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
iOCHROf^RODOWISKA
nh l n

Otrzymują:
(\J Adresat

2. a/a

STRYKÓW l

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.pK www.bip.Strykow.pL e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 21.03.2011 r.
RŚG.1431.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.03.2011 r., w
sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem". Urząd Miasta-Gminy w Strykowie uprzejmie
informuje, że w 2009 i 2010

roku gmina Stryków realizowała zadanie własne -ochronę przed

bezdomnymi zwierzętami.
Informacja nt. wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług
w zakresie „Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie na ternie miasta-gminy
Stryków" w roku 2009 i 2010 znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta-Gminy Stryków.
W 2009 roku gmina Stryków na powyższe zadanie wydatkowała a kwotę 196050,40 zł a w
2010 r kwotę 216716,40zł. Na koniec 2009 r. gmina utrzymywała 93 szt. bezpańskich zwierząt, a
na koniec roku 2010 - 102 szt. bezpańskich zwierząt.. Regulowanie należności dla wykonawcy
w/w usług

odbywało się na podstawie przedkładanych

faktur VAT w oparciu o ilość

utrzymywanych zwierząt.

STRZA
mgr Bożena Motylińska

Z-ca Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

iZ
URZĄD GMINY
STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
tel. (024) 356-66-01
fax (024) 356-66-15
GK 6140.3.2011

Anionu

Strzelce, dmą 15.03.201 Ir.

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
10 marca 2011 roku (data wpływu: 14 marca 201 Ir.), uprzejmie informuje, iż w latach 2009 i 2010
Gmina Strzelce podpisała następujące umowy :
- z Firmą Usługową „HERKULES" z siedzibą w Kotliskach 6, gmina Kutno, na wyłapywanie
oraz przewożenie bezpańskich zwierząt 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 2009r. wyłapano i umieszczono w schronisku 3 psy, w 2010r. wyłapano i umieszczono
w schronisku 7 psów, a następnie obciążano gminę kosztem ich utrzymania.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 14 727,60 zł, z czego :
- na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę l 802,00 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 12 925,60 zł.
Natomiast koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł 15 568,59 zł, z czego :
- na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę 2 295,00 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 13 273,59 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.

Otrzymują :
l . Adresat
2- A/a

Z-caWójta
Ewa Zielak

Sporządziła : Monika Wiesner
tel. 24 356 66 14

Strzelce Wielkie

pow. pajęczański, woj. łódzkie

98037 strzelce Wielka

Nr 6140.1.2011

Strzelce Wielkie, dnia 01 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 r., Urząd
Gminy Strzelce Wielkie informuje, że :
- w 2009 i w 2010 roku Urząd Gminy miał zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi,
ul. Kosodrzewiny 56,
- w 2009 roku w/w hotelu utrzymywanych było 6 psów i w 2010 roku 7 psów,
wyłapanych i przetrzymywanych na koszt Urzędu Gminy,
- koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 14 308,00 zł, w 2010 roku
15 487,00 zł, płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt w hotelu.

v\tójte Gmin*

URZĄD i\flJEJSKi
97-330 S^ljów^ecka 42

IR.6220.16.2011.BB

Biuro Ochrony Zwierząt
Ar
Fundacji
dlaZwierz
Zwierząt
^^dla
^ »„A
§os"
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

data: 19.05.201 Ir.

W nawiązaniu do Waszego pisma w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania

zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina Sulejów
wzorem lat ubiegłych, należycie wykonuje powyższe zadanie.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z Naszego terenu zajmuje się Miejski Zakład
Komunalny w Sulejowie.
Gmina Sulejów działa na podstawie zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz zapewnienia im opieki.
Roczny koszt powyższego oscyluje w granicach ca 35.000 złotych, płatne przelewem.

mgr
J
"7-fV

Andrzejczyk

•_urmisivrza
f-i *-r~/A
\

URZĄD GMINY
w Sulmierzycach

88-338 Siiiraisrzyee, ol. Urzędowa 1
woj. łódzkie

Znak: 6140.01.201 l.JU

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Sulmierzyce, 2011-03-23

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. uprzejmie
informuję, że Gmina Sulmierzyce w 2009 i 2010 r. nie posiadała żadnych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2009 nie udzielała zleceń na realizację w/w zadania,
w związku z tym nie poniosła żadnych kosztów. Natomiast w 2010 r. udzieliła zlecenia
Fundacji „Zwierzyniec" w Wieluniu na wyłapanie bezdomnego psa i poniosła jednorazowy
koszt za umieszczenie w schronisku w wysokości l 000 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

ul. Warszawska^

Szadek dnia 07.04.2011 r.

teUO-'

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.2011 znak: LZ 144 w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania"opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Szadku informuje:
Ad,l
Ai!,2

Gmina miała umowę w latach 2009 i 2010 r. z Panem Longinem Simińskłm
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Hotelem dla zwierząt i ptactwa
domowego" 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56
l lość psów bezdomnych będących w schronisku w latach 2009 i 2010 waha się od
16 do 19 sztuk i cena roczna to 3.500 do 3.700 złotych. Dobowe utrzymanie jednego
zwierzęcia gminę kosztuje 5 złotych + VAT.

EK
A rfUrŁ awniczak

U R Z Ą D

G M I N Y

Q7,™!ZCZERCOWIE

J7-420 Szczerców, ul. Pułaskiego 8

Szczerców, dnia 10 marca201 lr.

tel. 44631 8 0 5 9 , 4 4 6 3 1 8050
fax 44 631 80 79

G.B.6131.6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

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

Urząd Gminy w Szczercowie w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 201 lr. informuje:
Ad. pkt L- W roku 2009 i 2010 Gmina Szczerców miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego.
Ad pkt. 2.- W roku 2009 było utrzymywanych 18 sztuk zwierząt, a w roku 2010 - 23 sztuki
zwierząt.
Ad pkt. 3 - Koszt realizacji w 2009r. w związku z utrzymywaniem tych zwierząt wynosił
- ok. 30.000 zł, a w 2010r - ok. 47.000 zł. koszty te związane były z utrzymywaniem
i pobytem zwierząt w hotelu, i ich odłapaniem. •

Otrzymują:
l/. Adresat.
21. a/a.
J L

Andrj&Zcłbryszewskt
KIEROWNIK REFERATU

f

Świnice warckie.19.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
Warszawa

WOŚ 6140.2.1.2011

Urząd Gminy Świnice Warckie przesyła informację na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. W 2009 i 2010 r. gmina miała podpisane umowy na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom ze schroniskiem „Przyjaciel" w Kotlisku 13 99-300 Kutno.
2. W 2009 i 2010 roku w schronisku przebywały 1-2 psy.
3. Koszty realizacji zadania:

2009 r. 1210,20 zł
2010 r. 2859,83 zł.
Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką a w
przypadku braku zwierząt w schronisku ryczałt w wysokości 300 zł.

z 1:1

Mandftf^łochara

SEKRETARZ GMINY

URZĄD MIASTA
w

l~l

Tomaszowie Maź.
ul. POW 10/16

Tomaszów Maź., dnia 23 marca 2011 r.
WIM.6140.16.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania polegającego na opiece
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuję, co następuje.
1) W latach 2009 - 2010 usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
wykonywał na rzecz Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki pan Grzegorz Woskowski
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla bezdomnych zwierząt Grzegorz Woskowski", z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3,
na podstawie umowy, która została zawarta na okres od l kwietnia 2008 r. do 31 marca
2011 r.

2) Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przyjęto
następujące ilości zwierząt:
- w 2009 roku-308 szt,
- w 2010 roku-284 szt,
przy czym w schronisku średnio przebywa około 130-140 szt. zwierząt.
3) Wyżej wymieniona umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za
przedmiotu umowy, które wynosiło:
- w 2009 roku - 207 699,82 zł,
-w2010roku-215 085,93 zł.

a/a J/K

realizację

URZĄD GMINY

TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maź.
ul. Prezydenta I.Mo^ick'e8° t,
tel 044 724 55 73, fax 044 723 50 33
(4}

Rl.6140.1.2011

Tomaszów Maź. 2011-03-24.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r., odnośnie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt informujemy, że w roku 2009 i 2010 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 w 2009 roku wyniósł w

31960 zł (płatność za wykonaną usługę

dokonywano jednorazowo za umieszczenie w schronisku zwierzęcia) w ilości 62 szt., natomiast
w 2011 roku -17700 zł w ilości 33 szt.

z up w

LZ
Tuszyn, dn. 28.03.2011 r.

U R Z Ą D MIASTA
w TUSZYNIE
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYN
woj. ł ó d z k i e
Regon 000526475

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

RDiZ. 6132.1.2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta w Tuszynie udziela poniższych informacji:
1. W roku 2009 i 2010 Gmina Tuszyn miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę na
bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56.
2. W roku 2009 gmina utrzymywała w Hotelu 44 psy, natomiast w roku 2010 49 psów.
3. Koszty realizacji zadania kształtowały się następująco:
- rok 2009 wydatki w ciągu całego roku opiewały na kwotę 85.638 zł.
- rok 2010 wydatki poniesione w ciągu całego roku to 111.885 zł.
Płatności dokonywane były w okresach miesięcznych za faktyczną liczbę psów
przebywających w danym miesiącu w Hotelu oraz odłapanych w danym miesiącu.

BURMISTRZ
/YćŁfźaŻ'
mgr inż. Witold Malecki

Sprawę prowadzi: A. Kiljan tel. 42 232 13 85
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Nasz znak: 6140/1/2011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

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

Ujazd, dnia 15 marca 2011 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 10 marca 2011 roku:
Ad. l Gmina Ujazd w roku 2009 i 2010 podpisała umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym Hotel dla Zwierząt z
siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
Ad. 2 W roku 2009 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 15 bezdomnych psów.
W roku 2010 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 13 bezdomnych psów.
Ad.3 Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 62.804,20 zł., w 2010 roku wyniósł
86.598,85 zł
-opłata, za każde zwierzę odłapane i odebrane przez zleceniobiorcę , oraz ( hotelowanie,
opieka weterynaryjna) po przedstawieniu faktury na koniec każdego miesiąca przez
właściciela hotelu.

MINY
—•——.
>ździk
Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (44) 719-21-29 wew. 27.

URZĄD MIASTA
w Uniejowie

ul Bł Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
te!. 063 28 88 192

Uniejów, dn. 19.04.201 Ir.

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 dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt, informuje, iż w 2009 i 2010r. 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.
W 2009r. utrzymywano na koszt gminy 13 psów (stan na 31.12.2009r.). Całkowity koszt za
wyłapywanie i hotelowanie

bezdomnych zwierząt w 2009 r. wyniósł 20 135,69 zł (słownie:

dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści pięć złotych, sześćdziesiąt dziewięć groszy).
W 2010r. utrzymywano na koszt gminy 15 psów (stan na 31.12.2010r.). Całkowity koszt za
wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt w 2010 r. wyniósł 30 373,46 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote, czterdzieści sześć groszy).
Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

BUR
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Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie
URZĄD GMINY i MIASTA

w WARCIE
98-290 Warta, Rynek im. W). St, Reymonta 1
tel 043 m 40 81 , tax Q>43 826 45 06
, (*i*rt*d»ki, weiJ: tódskłe

Znak.RiOŚ.614.1.2011

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

Data. 24.03.2011 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 r., Urząd Gminy i
Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:
• W latach 2009 i 2010 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt (psy, koty) i zapewnienie im dalszej opieki z
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego -- Pan Longin Siemiński,
schronisko Nr ID. 10143402, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56, tel.
0510237232.
• Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r. było 25 szt.
psów oraz w 2010 r. było 38 szt. psów.
• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2009 r. ogółem - 53.637 zł., oraz w 2010 r. ogółem - 74.999 zł.

BURMISTRZ

Jan Se/afiński

URZĄD

OMINV

i

w Widawie
ul Rynek Kościuszki 10

98-170 WIDAWA
RIK.6141.1.2011.SM

Widawa, dnia 21.03.2011 r.

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

Urząd Gminy w Widawie w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. informuje
co następuje:
Ad. 1. Zarówno w 2009 jak i w 2010 r Gmina Widawa miała podpisane umowy
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem niniejszych
umów było świadczenie usługi na terenie gminy Widawa, polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt, przewożeniu i umieszczaniu ich w hotelu dla zwierząt oraz
sprawowaniu opieki nad nimi.
Ad. 2. W 2009 roku z terenu naszej gminy zostało odłapanych 15 psów, natomiast
w roku 2010 - 11 psów. Utrzymywanych psów na koszt gminy w 2009 r. było 26 psów
(wg stanu na 31.12.2009 r.), a w 2010 r. 32 (wg stanu na 31.12.2010 r.).
Ad. 3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wynosiła 42 335,20 zł, natomiast
w 2011 r. ta kwota wynosiła 69 601,30 zł. Opłata jest uiszczana co miesiąc na podstawie
bieżącej ewidencji, obejmuje ona wyłapywanie bezdomnych zwierząt jak i sprawowanie
opieki nad nimi.

Podinspektor As. gospodarki
ziemią i mienia komunalnego

.
Beata Piechowicz

Wielgomłyny, dnia 18.04.2011 r.

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

OZ. 6140/1 72011
Stosownie do pisma z dnia 10.03.2011 r. dotyczącego udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w
Wielgomłynach informuje co następuje:
Ad. 1
Gmina Wielgomłyny w 2009 i 2010 roku miała podpisaną stałą umowę
z Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny
56.
Umowa dotyczyła wyłapywania i sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Wielgomłyny.
Ad. 2
W 2009 i 2010 roku na terenie Gminy Wielgomłyny wyłapano po 2
bezdomne psy rocznie.
Ad. 3

Gmina pokrywała koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami w oparciu
o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką.
W latach 2009 i 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł
odpowiednio 1.023,20 zł i 1.483,30 zł.

URZĄD MiEJSKi w WIELUNIU
plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
teL (043) 8860225,8860223, fax (043) 8860206
NIP 832-10-26-131

Wieluń, dnia 14 kwietnia 2011 roku

GPKM.7021.14.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego informuje, że:
1) W 2009 roku w ramach podpisanej umowy powierzono wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Fundacji „Zwierzyniec" z siedzibą
w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131. Umowa ta została rozwiązana w dniu
30 kwietnia 2009 roku z powodu nieprawidłowego i niestarannego wykonywania
zadań będących przedmiotem umowy. W celu zapewnienia ciągłości opieki
bezdomnym psom umieszczonym w schronisku wyłoniono tymczasowego
wykonawcę - firmę ZULiK „ECHO" Pana Jana Urbaniaka. Dnia 9 lipca 2010 roku
Gmina Wieluń podpisała nową umowę z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt
Domowych „FUNNY PETS" Marta Szturma z siedzibą w Czartkach 49b koło
Sieradza.
2) Według stanu na dzień l stycznia 2009 roku w schronisku przebywało 95 psów. Stan
ten nie uległ zmianie na dzień przejęcia schroniska przez Pana Jana Urbaniaka,
tj. l maja 2009 roku. W dniu 28 lipca 2009 roku 64 psy zostały przekazane do
Przytuliska i Hotelu dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS" Marty Szturmy
z siedzibą w Czartkach 49b koło Sieradza.
3) Koszty poniesione przez Gminę Wieluń na realizację wyżej wymienionego zadania
wyniosły:
a) w 2009 roku - 137.250,00 zł,
b) w 2010 roku-214.924,48 zł.
Całkowity koszt zadania w analizowanym okresie wyniósł 352.174,48 zł. Płatności
odbywały się i nadal odbywaj ą co miesiąc na podstawie przedstawianych faktur.
1
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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
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WIERUSZOWA

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
tel. /+48 62/7841160, fax. /+48 62/7841789
um@wieruszow.pl www.wieruszow.pl

PN-EN ISO 9001.-2009

Wieruszów, dnia 16.03.2011 r.
GNiOŚ.6140.6.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 (data
wpływu) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt stwierdzam, co
następuje:
Ad. 1.
W 2009 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieruszów zajmowało się
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie SA, z którym Gmina miała podpisaną
stosowną umowę. Ponadto na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany był
punkt do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt. Opieka i hotelowanie
zwierząt była realizowana w ramach stałej umowy z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Mariola Siemińska z siedzibą w Łodzi"
W 2010 r. wyłapywaniem, hotelowaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w ramach
stałej umowy, zajmował się „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
z siedzibą w Łodzi".
Ad 2.
W 2009 r. odłapano z terenu Gminy Wieruszów 20 psów, a na koniec roku, według bieżącej
ewidencji zwierząt, w hotelu przebywało 47 psów pochodzących z terenu gminy.
W 2010 r. odłapano z terenu gminy 16 psów i 6 kotów, natomiast na koniec roku, według
bieżącej ewidencji zwierząt, w hotelu przebywało 55 psów i 4 koty pochodzące
z terenu Gminy Wieruszów.

Ad. 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 90.996,60 zł, natomiast w 2010 r.
117.851,3 zł. Za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gmina płaciła co miesiąc w oparciu
o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem
BURMI5IRZ
Bogdan Nawrocki
Sporządziła: Aleksandra Kowalska, tel. 062/78-31-958.

URZĄD GMINY,

98-324 Wierzchlas \

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

Wierzchlas ,dnia 31 marca 2011 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: G.W.R. 6076/1/2011
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011r.informujemy , że
Gmina Wierzchlas posiada stałą urnowe z FUNDACJĄ „ ZWIERZYNIEC " z siedzibą
w Wieluniu przy ulicy 18 -go Stycznia nr 131 98-300 Wieluń.
Ogółem koszty poniesione w 2009 r. wynoszą 7000 zł. za 14 szt. psów ,
natomiast w 2010 r. wynoszą 9600 zł. za 16 szt. psów.

Bednarek

UMOWA Nr 82/2010
Zawarta w dniu 30. 1 2.20 1 Or, w Wierzchlesie pomiędzy Gminą Wierzchlas z siedzibą przy
ulicy Szkolnej 7, posiadającym nadany NrNIP 832- 1 9-79-227 reprezentowanym przez:
- Wójta Gminy Wierzchlas - Pana Krzysztofa Bednarka
- Przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pani Teresa Nowak
Zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"
a
FUNKCJA „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu przy ulicy 18-go Stycznia nr 131, kod
pocztowy 98-300 Wieluń, REGON 731653791, Nip 8321956574 zarejestrowanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000215091 z dnia 24 stycznia 2006r, reprezentowanej przez Panią Krystynę Dorotę Krzymińska - Prezesa Fundacji zwaną
w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ".
Zostaje zawarta umowa o treści następującej:
§1
Zleceniodawca zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru zlokalizowanych
psów, transportu oraz ich przetrzymania w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z terenu
Gminy Wierzchlas zapewniając im godziwe warunki bytowania, opiekę weterynaryjną oraz
szukanie dla nich nowych domów.
§2

Wykonawca oświadcza, że prowadzona prze4z niego działalność jest zgodna z przepisami
prawnymi na dowód czego przekłada kserokopie wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Nr
0000215068 wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.
§3
Odbiór psów bezdomnych odbywał się będzie na zgłoszenie telefoniczne upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy Wierzchlas w terminie do 24 godzin od chwili dokonanego
zgłoszenia.
§4
Zapłata za wykonaną usługę odbywać się będzie według stawki tj. 700 zł / słownie sześćset
złotych/ za sztukę umieszczonego w schronisku psa.
Za przyjazd na zgłoszenie, ale nie zabranie psa Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości
1 00 zł/ słownie sto złotych/.
§5
Przekazywanie należności odbywać się będzie na konto bankowe wykonawcy Nr 17 1240
3291 1111 0010 0558 5244 w banku PKO S.A. O/Wieluń w terminie 7 dni licząc od daty
wpływu faktury.

Od należności nieuregulowanych w obowiązującym terminie mogą być naliczone ustawowe
odsetki za zwłokę.

l/\J i u

§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01,01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku
z możliwością rozwiązania jej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia
§8

Wszystkie zmiany treści umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego
przez obydwie strony.
§9
Do wszystkich spraw nieuregulowanych w
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

niniejszej

umowie mają

zastosowanie

§10
Umowę niniejszą sporządzono z czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa
egzemplarze dla „Wykonawcy" i dwa dla Urzędu Gminy.

ZWIERZYNIEC
'4, Ijtegon 731-653-791
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UMOWA Nr 140/2009
Zawarta w dniu 30.12.2009 r. w Wierzchlesie pomiędzy Urzędem Gminy Włerzchlas z
siedzibą przy ulicy Szkolnej 7, posiadającym nadany Nr NIP 832-19-79-227
reprezentowanym przez:
- Wójta Gminy - Pana Krzysztofa Bednarka
- Przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy.....Pani Teresy Nowafc
Zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"
a
FUNDACJĄ „ZWIERZYNIEC" z siedziba w Wieluniu przy ulicy 18 - go Stycznia nr 131,
kod pocztowy 98-300 Wieluń, REGON 731653791, NIP 8321956574 zarejestrowanej w
Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000215068 z dnia 24 stycznia 2006 r.
reprezentowanej przez Panią Krystynę Dorotę Krzymińską - Prezesa Fundacji zwaną w
dalszej części umowy „WYKONAWCĄ".
Zostaje zawarta umowa o treści następującej:
_
Zleceniodawca zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru zlokalizowanych
psów, transportu oraz ich przetrzymania w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z terenu
Gminy Wierzchlas zapewniając im godziwe warunki bytowania, opiekę weterynaryjną oraz
szukanie dla nich nowych domów.
§2
Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest zgodna z przepisami
prawnymi na dowód czego przedkłada kserokopie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000215068 wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.

Odbiór psów bezdomnych odbywał się będzie na zgłoszenie telefoniczne upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy Wierzchlas w terminie do 24 godzin od chwili dokonanego
zgłoszenia.
§4
Zapłata za wykonaną usługę odbywać się będzie według stawki rj, 600 zł /'słownie sześćset
złotych/ za sztukę umieszczonego w schronisku psa.
Za przyjazd na zgłoszenie, ale nie zabranie psa Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości
100 zł/ słownie sto złotych/.
§5
Przekazywanie należności odbywać się będzie na konto bankowe wykonawcy Nr l 7 l 240
3291 1 1 1 1 0010 0558 5244 w banku PKO S.A. O/Wieluń w terminie 7 dni licząc od daty
wpływu faktury.
§6
Od należności nieuregulowanej w obowiązującym terminie mogą być naliczane ustawowe
odsetki za zwłokę.

[//,'

§7
Niniej sza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku z
możliwością rozwiązania jej przez każda ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§ nO
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego
przez obydwie strony.
Do wszystkich spraw nieuregulowanych
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

w

niniejszej

umowie mają

§10

zastosowanie

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa
egzemplarze dla „Wykonawcy" i dwa dla Urzędu Gminy.

:m{T l

Fanclaoja ""WISHZYMSC"
ul. 13 Stycznia 131,98-300 Wieluń
NI? 832-19-56-57f\Regon 731-653-791
,* PFKAO'SA O/WIELUŃ
""-•tftfll 001002385244

u
Wierzchlas, dnia 19 kwietnia 2011 r.

Fundacja „Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom"
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nasz znak: G.W.R.6076/2/2011
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 9 kwietnia 2011 r. informuję, że Gmina
Wierzchlas posiada stałą umowę z FUNDACJĄ „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu
przy ulicy 18 - go Stycznia nr 131, 98-300 Wieluń.
Ogółem koszty poniesione w 2009 r. wynoszą 7.000 zł. za 14 szt. psów, w 2010 r.
wynoszą 9.600 zł. za 16 szt. psów, natomiast w 2011 r. wynoszą 1.400 zł za 2 szt. psów.
W załączeniu przesyłamy kopię umowy Nr 140/2009 r. na rok 2010 oraz umowę
Nr: 82/2010 r. na rok 2011.
Wójt Gminy Wierzchlas
Krzysztof Bednarek

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Rolospr" <rolospr@mm.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 marca 2011 12:44
odp. bezdomne zwierzęta

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy
Ad.l W 2009 r. gmina miała podpisaną umowę z firmą „Herkules" z siedzibą
w Kotliskach gm. Kutno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W roku 2010 żadne z pobliskich schronisk nie chciało podpisać stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na ciągłe braki
miejsca w placówkach. Mieliśmy ustne przyrzeczenie na ewentualne
jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku.
Ad.2 W latach 2009 i 2010 nie mieliśmy zwierząt w schroniskach utrzymywanych
na koszt gminy.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w ww. latach wyniósł 1200 zł ryczałtu za
gotowość ewentualnego wyłapania zwierząt.
Urząd Gminy w Witoni
Krzysztof Bojarski
Nr ROL.1431.4.2011

Witonia, dnia 16 marca 2011r.

2011-03-16

Urząd Gminy Wodzicrady
98-105 Wodzlorady

tel. /43/ 677 33 22, !ax 677 3315

pow. l a s k i , wo]. łódzkie

Wodzierady, 2011-03-23
•"

Znak:ROŚ.6140.1.2011

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

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że w 2009 r. i 2010 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(2009r.),
13 psów(2010r.).
3. Koszt realizacji całego zadania związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
z terenu gminy wyniósł 19.299,60 zł w 2009r., 26.171,50 zł w 2010r., (forma
płatności za opiekę - na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką).

Gminy

^O GMIKV
KRZYSZTOPORSKA
ji Kościuszki 5

!'i044 tifc396i faxi044)6163960

Wola Krzysztoporska dn. 11.04.201 I r

UOWlSt

S R. 61 3 4 "'3 1 1

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

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania
zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję,iż Gmina Wola
Krzysztoporska
w 2()09r
podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i ich
utrzymywanie z Fundacją ../wierzyniec" w W i e l u n i u reprezentowaną przez Panią Krystynę
Krzymińską . F u n d a c j a wyłapała z terenu g m i n y -36 szt psów.za które to.zapłaciliśmy 23.45()zł w
formie płatności jednorazowej za każdą wykonaną usługę.
Od l .01.201 Or do 20.08.201 Or gmina podpisała umowę z Domem Opieki nad /.wierzętami
reprezentowanym przez Pana / b i g n i e \ \ a Jaworskiego zam.Błonie u l . K r ó t k a Nr 3. Wyłapano c) szt
na kwotę 5.500 zł.Płatność jednorazowa za wykonaną usługę.
Od
dnia 25.10.201 Or do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym
..SANIKOM" Sp.zo.o z/s w Bełchatowie przy ulicy Staszica nr 5 . Wyłapano 4 szt psów na
k\\otc10.272.64 zł . płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują :
1.Adresat

URZĄD MIEJSKI
97-320

WOLBORZ

Pl. Jagiełły 28

«/fax (44) 616-42-41

pow. piotrkowski: woj. łódzkie

„,

,

i c m om 1

Wolborz, dn. 15.03.2011 r.
lu

RB.6140.5.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.201 Ir. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że Gmina Wolborz współpracuje'"Towarzystwem
Opieki nad zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Częstochowie Oddział w
Piotrkowie Trybunalskim.

tębelski

'MISTRZA

URZĄD GMINY YttÓBLEW
98-135 Wróblew 15
pow. Sierodz

Wróblew 2011-03-30

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
Nasz znak: RIT/6033/1/11

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " - Urząd
Gminy we Wróblewie uprzejmie informuje, że w 2009 i 2010 roku gmina
miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W roku 2009 w hotelu dla zwierząt przebywały 3 psy. Koszty poniesione za
hotelowanie tych psów wyniosły - 4 280, 05 zł. Natomiast w roku 2010
przebywały w hotelu - 4 psy. Koszty poniesione przez gminę wyniosły 8 726,39 zł. Jednocześnie informujemy, że na oczyszczalni ścieków we
Wróblewie w wybudowanym przez gminę kojcu przebywają tymczasowo 2
bezdomne psy, które dokarmiaj ą pracownicy oczyszczalni.
Koszty poniesione przez gminę za hotelowanie psów w roku
2009 i 2010 wyniosły ogółem - 13 006,44 zł zł / płatne w okresach
miesięcznych poleceniem przelewu /.
WÓJTA

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

6052 / 6/11

Zapolice , dnia 22 marca 2011 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie " informuję co następuje zgodnie z zadanymi pytaniami :
1. Urząd Gminy w Zapolicach miał i ma podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego znajdującym się w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56, będącym własnością do roku 2010 pani Marioli
Siemińskiej w chwili obecnej pana Longina Siemińskiego. Ostatnio
obowiązująca umowa podpisana została 23 lutego 2011 roku. i
obowiązuje na 2011 rok
2. W roku 2009 z terenu naszej gminy zgłoszonych i odebranych
było 8 bezdomnych psów, w 2010 roku 5
3. Płatności dokonywane były przelewem po przedstawieniu faktury ,
a koszty w poszczególnych latach przedstawiały się następująco :
- w 2009 roku- 51 438,80
- w 2010 roku - 63 125,80
Z. up. WÓJTA

/-/ Henryka Kochelska

Li
URZĄD GMI&Y ZDUNY
99-440 Zduny
pow. łowicki, woj. łódzkie
tel. 0-46/838-74-26

ROS.6140.2.2011

Zduny dn. 15 marca 2011 roku

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

że:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku informuję,
1. W 2009 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.
Koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ wynosił ryczałtowo 300,00
złotych netto+ VAT
Koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy do
PPZ wynosił 8,92 złotych netto/dobę
W 2009 roku z terenu gminy Zduny odebrano i umieszczono w PPZ
osiem psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10713,28 złotych
brutto.
2. W 2010 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 oraz
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi.
Koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ (ŻUK w Łowiczu) wynosił
ryczałtowo 300,00 złotych netto+ VAT.
Koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy do
PPZ wynosił 9,27 złotych netto
+/dobę.
Koszt dowozu psa z terenu gminy do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego w Łodzi wynosił ryczałtowo 75,00 złotych netto+ VAT
Koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy do
Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi wynosił 5,00 złotych
netto/dobę.

W 2010 roku z terenu gminy Zduny odebrano i umieszczono w PPZ w
Łowiczu i w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi po sześć
psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 622,80 złotych brutto.

URZAD MIASTA
Ul. S

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

ir.e Ziotnickiego 12

Nasz znak: I i IT.6140. 6.2011 .BK

Data: 22 marca 2011 r.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. (data wpływu 14.03.11.) w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuje, że:
ad 1) Miasto Zduńska Wola posiadało zawarte w roku 2009 i 2010 umowy, których
przedmiotem była ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i sprawowanie nad nimi opieki
oraz prowadzenie pogotowia weterynaryjnego na terenie Miasta Zduńska Wola:
- Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Mariola Siemińska ul. Kosodrzewiny 56,
92- 411 Łódź, wyłoniony w przetargu nieograniczonym, umowa z dnia 18 grudnia 2006r.,
- Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56,
92- 411 Łódź, w oparciu o przepisy ustawy PZP umowa z dnia 30 października 2009 r.,
umowa z dnia 31 grudnia 2009 r. i umowa z dnia 4 lutego 2010 r.,
- umowa z dnia 16 lutego 2009 r. i umowa z dnia 31 grudnia 2009 r. z Lecznicą
Weterynaryjną w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 19,
- umowa z dnia 5 stycznia 2009 r. z Gabinetem Weterynaryjnym w Zduńskiej Woli przy ul.
Łaskiej 103.
ad 2)
- w 2009 roku odłowiono 40 zwierząt z terenu Miasta Zduńska Wola, a w hotelu
przebywało 160 zwierząt,
- w 2010 roku odłowiono 34 zwierzęta z terenu Miasta Zduńska Wola, a w hotelu
przebywało 176 zwierząt.
ad 3) Rozliczenie usług oparte jest na bieżącej ewidencji.
Koszt realizacji przedmiotowych zadań w 2009 roku wyniósł:
- w przypadku pogotowia weterynaryjnego - 3 958,84 zł
- w przypadku wyżywienia, opieki i przetrzymywania zwierząt oraz usług odłowienia 324674,80 zł,
Koszt realizacji przedmiotowych zadań w 2010 roku wyniósł:
- w przypadku pogotowia weterynaryjnego - 6 844,99 zł
- w przypadku wyżywienia, opieki i przetrzymywania zwierząt oraz usług odłowienia 382 004,27 zł
Koszty poniesione ww. latach obejmują również utrzymanie zwierząt, które przebywają w
hotelu od roku 2005,2006 , 2007 i 2008.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
inż.

f^IUSTRuTOkYi^wIćSi

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
Zduńska wola, 2011-03-16

W. Gk. 7080/3/2011

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 10 marca 2011 r.
informuje, że:
1. gmina w 2009 r. i 2010 r. miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z „ Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego ,. w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56,
2. w 2009 r. wyłapano - 19 bezdomnych psów oraz 3 koty,
3. w 2010 r. wyłapano - 27 bezdomnych psów,
4. ilość utrzymywanych zwierząt (psy/koty):
- w 2009 r.
- 24 psy oraz 3 koty,
- w 2010 r.
- 36 psów oraz 2 koty,
5. koszt realizacji całego zadania wyniósł:
- w 2009 r. - 36.953,00 zł.
- w 2010 r.-83.000,00 zł
6. forma płatności:
- oparta na bieżącej ( miesięcznej) ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Marek Cieślik
Tel. 043 825 3367

Strona l z l

Strona l z l

Arg s/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Wojciech Ciabiada" <kierownik_gn@zelow.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 marca 2011 10:36
informacja na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „

Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W imieniu Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Zelowie przedstawiam poniższą informację.

1.

Gmina Żelów w latach 2009 - 2010 miała stałą umowę na usługi wymienione w Waszym wniosku z
Panem Longinem Siemińskim właścicielem Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul.
Kosodrzewiny 56.
2. Na koszt Gminy, na koniec 2009 r. utrzymywanych było 16 psów,
na koniec 2010 r. utrzymywanych było 38 psów.
3. Koszt wyłapywania i utrzymywania bezdomnych psów w 2009 r. wyniósł 18 892 zł, w 2010 r.
wyniósł 74 529 zł.
Należności za ta usługę płacone były co miesiąc przelewem w wysokości zależnej od ilości złapanych i
przetrzymywanych zwierząt.
Kierownik Referatu GN i R
Wojciech Ciabiada

9011.

OR: 6140-2/11

Zgierz dn. 29.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Warszawa, ul. Gancarska 37 A

dot. Informacji publicznej za rok 2009 i 2010 na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 1997 Nr.lll, póz. 724 ze zm.)

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zgierza w 2009 i 2010 roku na
podstawie

umowy zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o. w Zgierzu.
2. Na koszt Gminy Miasto Zgierz w 2009 r. wyłapano i przekazano do:
* Schroniska w Pabianicach - 80 psów,
* Fundacji Medor- 115 psów oraz 17 kotów,
* zabiegom leczniczym i innym poddano niżej wymienioną liczbę zwierząt:
- kwarantanna- 13 psów,
- leczenie- 6 psów,
- eutanazja- l pies, 4 koty.
3. Nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania z zakresu ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami zapewnienia im opieki w 2009 roku wyniosły: 307.028,47 zł
z tego:
1) wyłapanie i transport: 47,310.42 zł.,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

przez

Schronisko w Pabianicach:

55,688,50 zł.,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez Fundację Medor: 197.430,00 zł.,
4) opieka weterynaryjna: 6.599,55 zł.

4. Na koszt Gminy Miasto Zgierz w 2010 r. wyłapano i przekazano do:
* Schroniska w Pabianicach - 88 psów,
* Fundacji Medor- 12 psów,
* Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi: 4 koty,
* zabiegom leczniczym i innym poddano niżej wymienioną liczbę zwierząt:
- kwarantanna- 34 psów,
- leczenie- 5 psów, l kot,
- eutanazja- 13 psów,
5. Nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania z zakresu ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami zapewnienia im opieki w 2010 roku wyniosły:

253.662,85 zł

z tego:
1) wyłapanie i transport: 28.462,45 zł.,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

przez

Schronisko w Pabianicach:

90.166,50 zł.,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez Fundację Medor: 117.084,00 zł.,
4) opieka weterynaryjna: 17.949,90 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.

jaczelnik Wydziału

W

/

Lz

URZĄD G M I N Y ZGIERŁ
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Działalności Gospodarcze95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
łel. 042-716 25 15 wew. 111

Zgierz, dn. 19.05.2010 r.

ZŚ.6140. 5.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 r. 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 latach 2009 i 2010 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 2009 r. z terenu Gminy Zgierz do Hotelu dla Zwierząt trafiło 25 szt. bezpańskich psów, a w
2010r.-37szt.
Aktualnie Gmina zapewnia opiekę psom odłowionym w 2006r., 2007r., 2008r., 2009r. i w 2010r.,
które na dzień 31.12.201Or. nie zostały wydane do adopcji.
Opłata naliczana jest za odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobytu w Hotelu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł:
w roku 2009 -119.554,51 zł
w roku 2010 - 171.546,71 zł

KIEROWNIK REFERATU
OchronwttJipdpwiska,
Rolnictwa i DztaaKtJfa Gospodarcze;
mgr mż.umarzej Gibki

URZĄD MIEJSKI
w ZŁOCZEWDE
98-270 Ztoczew, ul. Szeroka 17

Złoczew 23.03.2011

pow. sieradzki, woj. łódzkie
tel.(043)8202270, fax (043)8202592

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
G.G.R.-6070/1/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2010 Urząd Miejski w Złoczewie
informuje:
1. Urząd Miejski ma podpisaną umowę z firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
2. Koszt pobytu jednego psa w 2009 i 2010 roku wynosił 5 zł plus VAT za dobę.
3. Koszt całego zadania wyniósł:
w 2009 roku 2226,50 zł
w 2010 roku 2226,50 zł
Płatność dokonywana jest przelewem na podstawie comiesięcznej faktury VAT

ZASTI

flISTRZA

Czesław Pędzik

7228/1/2009

Żarno w, 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.

Żelechlinekdn. 2011-03-22

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

Nasz znak: 7011.14.11

Urząd Gminy w Zelechlinku w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marzec 2011 r w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje:
Ad. l - w 2009 i 2010r gmina nie miała podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie zwierząt
i opieki nad nimi,
Ad. 2 - brak danych,
Ad. 3 - brak kosztów,

Osoba odpowiedzialna
Bogumił Koziarski
Tel. 044/712-27-12

U R Z Ą. D G M I N Y
26-330 Z A R N O W
ul. O p o c z y ń s k a 5
pow opoczyński, woj łódzkie
tel (O44) 7577O55, 7578133
fax: 7577057

Żarnów, 2011-04-04

6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

W nawiązaniu do pisma znak LZ 173 z dnia 10.03.2011 r. Wójt Gminy Żarnów
informuje;
ad- II gmina nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ad-2/ nie dotyczy
ad-3/ gmina wydała 300 zł. na niezbędny zabieg chirurgiczny u bezdomnego psa i był to koszt
oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

L Z'

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
ul. Barlickiego 15
99-320 ŻYCHLIN

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

Żychlin,2011.03.16.

OP. 1431.4.2011

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 10 marca 2011 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 24 psów, liczba ta się zmienia, bo psy
są sprzedawane, a wyłapywanie trwa przez cały rok wg potrzeb.
W 2009 r. i w 2010 r. dwie osoby fizyczne zajmowały się dwunastoma psami
bezdomnymi, którym zapewniały wyżywienie i obsługę weterynaryjną.
Ponadto, w 2010 r. jedna osoba fizyczna zajmowała się dziesięcioma kotami, którym
zapewniała wyżywienie i obsługę weterynaryjną.
3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2009 r. poniesiony przez Gminę Żychlin
wyniósł: 50.887,80 zł, w tym:
za prowadzenie schroniska wg bieżącej ewidencji - 47.586,80 zł
- za wyłapywanie i transport bezpańskich psów do schroniska - 2.844,00 zł
- za leczenie i szczepienie bezpańskich psów przebywających pod opieką osób
prywatnych- 457,00 zł
Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2010 r. poniesiony przez Gminę Żychlin
wyniósł: 53.037,34 zł, w tym:
- za prowadzenie Schroniska wg bieżącej ewidencji - 46.886,00 zł
- za wyłapywanie i transport bezpańskich psów do schroniska - 4.582,82 zł
- za leczenie i szczepienie bezpańskich psów przebywających pod opieką osób
prywatnych - 933,52 zł
- za leczenie bezpańskich kotów przebywających pod opieką osoby prywatnej
- 635,00 zł

A nbroziak

