
Aleksandrów, dnia 21.05.2012 r.

Urząd Gminy w Aleksandrowie
Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
pow. piotrkowski
woj. łódzkie

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Urząd Gminy w Aleksandrowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", z dnia 02.04.2012 r. informuje:

• Odp. na pyt. l - Gmina Aleksandrów nie miała w 2011 r. podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina Aleksandrów doraźnie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniała im opiekę.

• Odp. na pyt. 2 - W 2011 r. zostało wyłapanych 5 bezdomnych psów, które zostały
natychmiast oddane do adopcji wśród mieszkańców gminy Aleksandrów.
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Aleksandrów Łódzki, 24.04.2012r.

MCZK.6140.26.2012

Fundacja Medor

Ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012

roku, na temat sposobu i skutków opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywaniem,

odpowiadam na zawarte w nim pytania.

1. W 2011 roku Gmina Aleksandrów Łódzki miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Fundacją Medor w Zgierzu.

2. W 2011 roku przyjętych zostało 213 psów, 141 zostało adoptowanych, 22 psy zostały

odebrane przez właścicieli. Zostało również przyjętych 111 kotów, z czego 51 zostało

adoptowanych, a 55 wypuszczonych na wolność.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 267.308 zł i został wypłacony po

wystawieniu co miesięcznego rachunku obciążającego.
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Andrespol, dnia 23 kwietnia 2012r.

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

RSO.1431.1.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu informuje:

1. w roku 2011 r. w zakresie odłapywania, hotelowania i zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom gmina miała zawartą stałą umowę z Hotelem
Dla Zwierząt l Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2;

2. w 201 Ir. odłapano na terenie gminy Andrespol 13 psów i l kota, a stan
zwierząt na koniec roku to 69 psów. Za utrzymanie wszystkich zwierząt
gmina wnosi opłaty;

3. koszt realizacji całego zadania w 201 Ir. wyniósł 154.749,- zł. Formą
płatności jest przelew dokonywany co miesiąc, po otrzymaniu faktury.



Bądków, dn. 20.04.2012 r.

Nasz znak: P.Z.6144.2.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 02.04.2011 r. (data wpływu 16.04.2012 r.) bez znaku:, Urząd

Gminy Będków informuje iż:

Ad. 19) W 2011 roku Gmina Będków miała zawartą umowę na doraźne wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,

Ad.20) W 2011 roku wyłapano l psa i umieszczono go w w/w hotelu .

Ad. 21) Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił 209,10 zł była to jednorazowa opłata za

umieszczenie psa w schronisku.

ĄUft



Bełchatów, dnia 24 kwietnia 2012 roku.
nasz znak: SO.6140.3.2012

URZĄD GMINY
ul. Kościuszki 13

tel. 446325211, fax: 446326854

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu iskutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na Wasze pismo przekazujemy informację:

1. W 2011 roku Gmia Bełchatów jak i w latach poprzednich miała podpisaną stałą umowę ze spółką

SANIKOM w Bełchatowie prowadzącą miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na

telefoniczne zgłoszenie Urzędu pracownicy schroniska dokonywali wyłapania bezdomnego psa

i umieszczali go w schronisku, które zapewniało mu dalszą opiekę.

2. W 2011 roku przewinęło się przez schronisko 65 psów z terenu gminy Bełchatów, z czego 17

psów ze stanu z roku 2010, 48 psów umieszczonych w 2011 roku. Średnio jednorazowo

w schronisku psów z terenu gminy bełchato przebywało ok 20 psów. Z tego stanu 36 psów znalazło

nowego właściciela poprzez adopcję, w przypadku 9 psów nastąpił upadek lub eutanazja psa

podyktowana względami humanitarnymi.

3. Koszt całkowity zadania wyniusł 96 566 złotych brutto. Płatność następowała na podstawie

faktury wystawionej przezw spółkę Sanikom opartej na podstawie wyjazdów interwencyjnych oraz

bierzącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Z up. WÓJTA

mgr Miłosz Rudnicki
SEKRETARZ GMINY



Biała Rawska, dnia 07.05.2012

Nasz znak: OŚ.III.6140.10.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2011 r.
(data wpływu do Urzędu 16.04.2012r.), Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska udziela
odpowiedzi na zadane pytania:

1. Gmina Biała Rawska w roku 2011 posiadała zawartą umowę z Panem Zbigniewem
Jaworskim - Dom Opieki Nad Zwierzętami Domowymi „Przytulisko" 05-870 Błonie,
ul. Krótka 3 na wyłapywanie bezdomnych psów w razie zaistniałej potrzeby oraz
interwencyjnego wyłapywania agresywnych bezdomnych psów, przewiezienie do Przytuliska
i zapewnienie właściwych warunków bytowania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej.

2. W roku 2011 wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy było 36 psów bezdomnych
oraz ślepe mioty i szczeniaki.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 22 000,00zł. brutto, forma płatności ryczałtowa
miesięczna za odłów i przyjęcie pod opiekę.



Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: 6140.1.2012 Białaczów, dnia 30.04.2012r

W wykonaniu pisma z dnia 02. kwietnia 2012r Urząd Gminy w Białaczowie
informuje, iż w 2011 r nie posiadał na swoim terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
nie miał też podpisanych umów z żadnym schroniskiem.
Bierzemy udział w uzgodnieniach nad powstającym w gminie Opoczno schroniskiem
między gminnym.

W minionym roku korzystaliśmy bez umownie z porad i usług Hotelu dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 oraz z Punktu Weterynaryjnego
W Piotrkowie Tryb, ul. Rzemieślnica 26 / bocian ze złamanym skrzydłem/.

Nie zgłaszaliśmy żadnej odpłatnej usługi. Pojawiające się sporadycznie bezdomne
zwierzęta trafiały do gospodarstw rolnych.



Bielawy, dn. 08.05.2012r.

RPG.6140.12.2012

FUNDACJA MEDOR
ul. Krucza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

- gmina Bielawy na zlecanie powyższego zadania miała podpisaną umowę z Zakładem
Usług Komunalnych -w Łowiczu ul Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy.

- w 2011 roku Urząd Gminy w Bielawach utrzymywał 4 psy.

3. Jaki był w 2011 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatność za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtował, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)

- w 2011 roku koszt realizacji zadania wyniósł 7.504,00 zł, (w tym pobyt psów w
schronisku, dożywianie zwierząt, sterylizacja). Finansowanie zadania oparte było na bieżącej
ewidencji zwierząt w schronisku, a także w miarę zaistniałych zdarzeń.

l J



Blaszki, dnia 2012-04-19

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

GRB.6140/1/2012

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 02 kwietnia 2012 r. dotyczące

„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie

zwierząt, uprzejmie informuję:

- gmina posiadała w 2011 r. stałą umowę 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 2011 r. - 9 psy,

- gmina poniosła koszt na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz z odłapaniem
w 2011 r . - 1 2 420 zł.,

Płatność za opiekę zwierząt odbywała się po otrzymaniu faktury zgodnie z zawartą umową.



URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec 20.04.2012r

Oś 6134 -p /l/2009r

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9. 95 -100 Zgierz

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 02 kwietnia 2011r, które wpłynęło
do tutejszego Urzędu w dniu 16.04 2012r. informuję, że Gmina Bolesławiec nie ma
podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt lub zapewnienie im opieki.
W latach 2007 - 2009r. Gmina Bolesławiec w przypadku pojawienia się bezdomnego
zwierzęcia przekazała je do schroniska Fundacja Zwierzyniec, ul. 18-stycznia 131,
98 - 300 Wieluń. Psy były wyłapane przez Gminę i przewożone środkiem transportu
stanowiącym własność Fundacji.
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).
Za wyłapane zwierzęta przekazane do przytuliska Fundacji „Zwierzyniec „
w Wieluniu, Gmina każdorazowo przekazywała środki zgodnie z wystawiona fakturą.
Za wyłapane i odebrane pod opiekę psy Gmina Bolesławiec zapłaciła :
- w 2007 roku - za 8 szczeniaków i l dorosłego psa -1.900,00 złotych,
- w 2008 roku - za 3 szczenięta i 5 dorosłych psów - 2.600,00 złotych,
- w 2009 roku - za 2 dorosłe psy (w tym l rottweiler) - 1.500,00 złotych,
Utrzymanie wyłapanego w 2010 roku i pozostawionego na oczyszczalni ścieków
w Chotyninie wyniosło :
- w 2010 roku - 834,27 złotych
- w 2011 roku - 1.795,67 złotych
Koszty te są podwyższone ponieważ w 2010 i 2011 roku na terenie oczyszczalni ścieków
przebywały zwierzęta, których właściciele utracili prawo do wolności na okres kilku
miesięcy i w związku z tym Gmina przejęła w tym okresie opiekę nad ich zwierzętami.

Z poważaniem

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

e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl



Bolimów,30.04.2012r.

GRP.6140.1.2011

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.04.2011 r. (data wpływu do Urzędu Gminy-
16.04.2012 r.) przedstawiamy poniżej informacje na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

1) W 2011 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 2011 r. zgodnie z
umową z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411
Łódź finansowaliśmy hotelowanie i opiekę nad bezdomnymi psami.

2) W ramach zleceń w 2011 roku wyłapano 4 sztuk bezdomnych psów i zapewniono im
opiekę poprzez umieszczenie w schronisku; natomiast w ramach umowy z Hotelem
dla zwierząt i ptactwa domowego z dniem 31.12.20011 zapewniono utrzymanie 9
sztuk bezdomnych psów w tym 5 wyłowiono w 2011 r.

3) Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 25 212,70 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych i siedemdziesiąt groszy z czego
na zlecenia wydano 7 380 zł i była to opłata jednorazowa za odłowienie i
umieszczenie w schronisku, a na utrzymanie bezdomnych psów w hotelu wydano
17.832,70 zł i była to opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Z poważaniem:



Brąszewice, dn. 20.04.2012r.

IT.6140.2.2012

FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.04.2012

Urząd Gminy w Brąszewicach udziela odpowiedzi na pytanie umieszczone

we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r.:

Pyt.43. W 2011 roku gmina miała zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego, ul. Kosodrzewiny 56 m 2, 92-411 Łódź, reprezentowana przez Longina

Siemińskiego.

Wykonawca umowy zobowiązany jest do:

1. nieodpłatnego odłapywania bezpańskich psów i umieszczeniu ich w hotelu,

2. całodobowej opieki polegającej na wyżywieniu, nadzorze weterynaryjnym,

profilaktyce i leczeniu,

3. prowadzenia ewidencji hotelowania psów

Pyt.44. Ilość zwierząt (psów) utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011 wynosi

6 szt. miesięcznie.

Pyt.45. Koszt realizacji całego zadania wyniósł - 12 902,70 zł. Płatność miesięcznie, przelew.

. .



... Brzezin*
mniaewic*
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Brzeziny 18 kwietnia 2012r

RI.6140.8.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłamy odpowiedź na

pytania zawarte we wniosku:

1. Gmina Miasto Brzeziny w 2011 r. miała zawartą umowę z „Hotelem dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego" z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 z filią Wojtyszki 18;

98-277 Brąszewice.

2. Na koniec 2011 r na terenie schroniska przebywało 80 zwierząt (psów i kotów)

utrzymywanych na koszt gminy.

3. Całoroczny koszt utrzymania zwierząt wyniósł 180 937,83zł oparty na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

-



Brzeziny, dnia 20 kwietnia 2012r.

R.I. i R.G. 6140.5.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Urząd
Gminy Brzeziny informuje, że w roku 2011:

1. podpisana była umowa na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem: ..Hotel dla zwiciT,ąt Ptactwa Domowego L ongi n Siemiński'',

2. na dzień 31 grudnia 2011 r. w schronisku przebywały 73 psy,
3. płatności dokonywane są na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką, za rok 2011 wyniosły 153.895,46 zł

• <K • • Hli'--' /



Brzeźnie 18.05.2012r.

R.6140.2.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

KRS: 226639
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo otrzymane dnia 16.04.2012r., Urząd

Gminy w Brzeźniu informuje, że posiada zawartą w dniu 23.08.2011 r. Umowę z

Panem Longinem Siemińskim prowadzącym działalność pod nazwą Hotel

dla Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną do Ewidencji Działalności

Gospodarczej pod nr Ew. 53259 z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2

oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio oraz opiekę nad wyłapanymi

zwierzętami.

W 2011 roku z terenu Gminy Brzeźnio umieszczono 9 bezdomnych

psów, a na dzień 31.12.2011 r. w/w Hotelu w Łodzi stan wynosił 15 psów. Koszt

realizacji całego zadania tj. wyłapywanie bezdomnych psów i hotelowanie -

opieka nad wyłapanymi psami pokrył Urząd Gminy na podstawie

wystawionych przez zleceniodawcę faktur VAT, który wyniósł 28754,82 złote.



Buczek, 25.04.2012r

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy w Buczku informuje, że:

• Gmina Buczek ma podpisaną umowę w dniu 01.01.2011 r z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego mieszczącej się na ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź. (punkt 58)

• Na koszt utrzymania 5 szt. psów Urząd Gminy w roku 2011 r wydał 12 317,00 (punkt 59. i
60 ), płatność była realizowana na podstawie faktur wystawianych co miesiąc w oparciu o
ewidencję psów przybywających aktualnie w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego



Budziszewice 20.04.2012r.

Fundacja MEDOR

Przyjaciele bezdomnych zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Nasz znak: RG 6140.3.2012

Gmina Budziszewice posiadała w roku 2011 umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

obowiązującą od 01.01.20Hr. do 31.12.2011r. podpisaną z Panem Longinem Siemińskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 . Na koniec 2011r. w/w hotelu przebywało 5 psów ( stan na 31.12.2011r.),

koszt utrzymania psów w 20011r. wyniósł 12.436,35 zł. Opłata za utrzymywanie w hotelu zwierząt (

psów ) ponoszona jest w formie miesięcznej opartej na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających

pod opieką.



Burzenin 23.04.2012 r.

Znak :OS 6140.10.2012

Informacja Publiczna

1. W 2011 r. Gmina Burzenin miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego przy
ul.Kosodrzewiny 56 , Łódź .

2.Na początku 2011 r. gmina posiadała 4 psy w schrorasku - na konie roku także znajdowały
się 4 psy. W 2011 r. dwa psy odrapano i 2 psy adoptowano.

3.Koszty poniesione przez gminę za 2011 r. to 11 475,90 zł, są to koszty wraz z odłapaniem
psów, wyliczane na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka
hotelu

Dariusz Chmielewski
Podinspektor ds. ochrony
środowiska



Chąśno,dn.2012.04.19.

FUNDACJAMEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

RPG.6140.2.2012

Urząd Gminy w Chąśnie informuje, że w roku 2011 r. gmina miała
zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„ Przyjaciel" w Kutnie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
W roku 2011 na terenie naszej gminy wyłapany był jeden pies.
Na koszt gminy w 2011 roku w schronisku utrzymywany był jeden pies.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.288,55 zł.
Opłata, którą ponosimy jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką schroniska.



FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

Znak: 6140.1.2.2012 Czarnocin,2012-04-26

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

z dnia 2 kwietnia 2012r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że w 20llr. miała zawartą

umową stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem Longinem Siemińskim 92-411 Łódź ,

ul. Kosodrzewiny 56.

Gmina co miesiąc ponosi opłaty za utrzymywanie 3 szt. psów w schronisku . Koszt utrzymania tych

psów w 2011r. wyniósł łącznie - 6,120,30 zł brutto.



Czarnożyły, dnia 26-04-2012

Fn.V.R.6140.07.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 roku, Urząd Gminy

Czarnożyły informuje, że w 2011 roku nie zawierał żadnej umowy ze schroniskiem

dla zwierząt. Udzielał jedynie zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz

zapewnienie im opieki, które miały charakter jednorazowy i zaspakajały bieżące

potrzeby.

W roku 2011 na zlecenie Urzędu Gminy Czarnożyły Fundacja „Zwierzyniec" z

siedzibą w Szczytach wyłapała 10 psów. Płatność dokonano przelewem na konto, po

przedłożeniu faktury za wykonaną usługę. Usługa obejmowała: wyłapanie zwierząt,

przewiezienie do schroniska, poddanie podstawowej opiece weterynaryjnej oraz

przygotowanie do adopcji.

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym

zwierzętom w 2011 roku przekazano z budżetu gminy 7.644,00 zł.

r i



Czastary, dn. 24.04.2012r

GK 6140.1.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Odpowiadając na Państwa wniosek z dn. 02.04.2012 ( data wpływu do tut. urzędu
16.04.2012) w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Gmina Czastary
informuje, że:

1. w celu realizacji zadania gminy w zakresie „zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom" Gmina Czastary posiada stałą umowę podpisaną z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi; ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 ; 92-411 Łódź;

2. wg. stanu na dzień 31.12.2011 r w Hotelu przebywały 3 psy z terenu gminy Czastary;
3. w 2011 r Gmina na realizację w/w zadania wydała 5442, 00 zł ( słownie: pięć tysięcy

czterysta czterdzieści dwa złote 00/100). Za utrzymanie bezdomnych psów w Hotelu
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego opłatę wnosi się na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieka Hotelu.



Czerniewice, dnia 23.04.2012 r.

RiOSr.6140.12.20U.JT

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

KRS; 226639
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Urząd Gminy w Czerniewicach w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia
02.04.2011 r. (data wpływu do Urzędu 16.04.2012 r.) o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje, że:

- w 2011 r. Gmina Czerniewice podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Ryszardem Mąjewskim zam. w Lubochni ul. Łódzka 15 działającym
pod firmą PHU „MADAX" Ryszard Majewski z siedzibą w Lubochni, ul.
Łódzka 15,

- w 2011 r. zlecono wyłapanie pięciu bezdomnych psów,
- koszt realizacji całego zadania wynosił 7.150,00 zł, forma płatności - faktura

miesięczna.



Dąbrowice, dnia 17.04.2012r.

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, iż w 2011 r. gmina miała zawartą umowę ze
schroniskiem dla zwierząt domowych „Przyjaciel" w Kotliskach. Na koszt gminy w 2011 roku
był utrzymywany 1 pies. Łączne koszty realizacji wyniosły 2252,16 zł i oparte były na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Urząd Gminy w Dąbrowicach
Podinspektor Monika Pękała



Fundacja MEDOR

Przyjaciele bezdomnych zwierząt

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

Nasz znak : 6140.2.2012 Data: 2012-05-16

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: LZ29 z dnia 02 kwietnia 2012 roku uprzejmie

informuje, iż Gmina Dalików \v 2011 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 ..Herkułes" - Zbigniew Szczechowicz - Kotliska 6. 99-300 Kutno.

W 2011 roku w/w schronisku przebywało siedem bezdomnych psów z terenu gminy

Dalików. Łączny koszt wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami (usługi

weterynaryjne, wyłapywanie i utrzymanie w schronisku) w 2011 roku wyniósł 10 673.12 zł.

Płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku gmina dokonuje miesięcznie

na podstawie bieżącej ewidencji prowadzonej przez schronisko.

Z poważaniem



Dmosin, dnia 23 kwietnia 2012r.

Fundacja MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95 -100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu

16 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy

Dmosin uprzejmie informuje, iż w roku 2011 została zawarta stosowna umowa z Hotelem dla

zwierząt Longin Siemiński, Łódź, ul. Kosodrzewiny 561, co miesiąc przy fakturze składany jest

wykaz psów przebywających w powyższym hotelu, a koszt realizacji całego zadania wyniósł

157.245,06zł.



Dobroń 2012.04.23.

FUNDACJA MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

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

wyłapywanie"

l Gmina posiada stałą umowę zlecenia z:

HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO

92-411 ŁÓDŹ

ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

wyłapywanie zwierząt

przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny

prowadzenie ewidencji zwierząt

opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w hotelu

2.W 2011 r. na koszy Gminy wyłapano 6 psów na koniec grudnia przetrzymywanych było

25 psów.

3. Całko wity koszt realizacji całego zadania wyniósł 60 254,40 zł płatność jest oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.



GMINA DOBRYSZYCE

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

e-mail: woit.dobryszyce.era@gminvpolskie.pl

Fundacja „Medor" - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt "

ul. Urocza 9 ,95-100 Zgierz

Znak: 6140.07.2012

Dobryszyce, 2012.04.20

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad

bezdomnymi zwierzętami Gmina Dobryszyce informuje :

Gmina Dobryszyce od 01.01.201 Ir. do 31.12.2011 r. miała podpisaną umowę z FOZ „Ulga

w Cierpieniu" Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi 42-600

Tarnowskie Góry , ul. Częstochowska 58.

Ewidencja psów 2011 r.

W 2011 r. Gmina Dobryszyce wyłapała i zapewniła opiekę 12 psom .

Koszt realizacji zadania w 2011 r. - 12 .848, 12 zł

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



BANK DOBRYCH
PRAKTYK

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

Głowno, dnia 2012-04-18

Znak: ITB.6140.4.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:

1. Zgodnie z Uchwałą XVII/136/08 z dnia l lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia
zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie,
odławianiem bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno zajmuje się
Miejski Zakład Komunalny , który jest jednostką budżetową gminy.

2. Według stanu na dzień 31.12.201 Ir. na koszt gminy było utrzymanych: 78 dużych
psów, 9 szczeniaków i 8 kotów.

3. Koszt realizacji utrzymania bezdomnych zwierząt w 2011 roku wyniósł 95000. zł,
(płatność ryczałtowa).

i» keferatu

^~iJsz Janiak
J/!'YIV-

rkapiiJsz J



Wójt Qminy Qłowno

Głowno, dnia 17 kwietnia 2012 r.

NrRG.6140.2.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz ul. Urocza 9

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 roku Urząd Gminy
Głowno udziela następującej informacji:

1. W roku 2011 Gmina Głowno miała podpisaną umowę na wyłapywanie psów
bezpańskich i bezdomnych i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

2. W roku 2011 na terenie naszej gminy zostały odłapane i dostarczone do
schroniska 10 psów, natomiast w roku 2011 w schronisku przebywało na koszt
gminy średnio 28 psów.

3. W roku 2011 całkowity koszt realizacji zadania za odłapanie i zapewnienie
opieki nad wszystkimi odłapanymi wcześniej i w roku 2011 psami wyniósł
60.935 złotych. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne
zleceniobiorcy za wykonanie usługi przekazujemy przelewem w terminie 14
dni od dnia wystawienia faktury wraz wykazem zawierającym ilość
odłapanych i dostarczonych zwierząt do schroniska danym miesiącu oraz
aktualna ilością zwierząt przebywających w schronisku odłapanych na terenie
gminy Głowno.

Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel.:+48 (42) 719-12-91; 719-13-54; fax+48 (42) 719-20-08



97-545 Gomunice
ul. Armii Krajowej 30

lei. (0-44) 6842485.
6850245.
6850246

tel./fa\ 6842468

ug@gomunice.pl

GMINA GOMUNICE

Fundacja METEOR
ul Urocza 9
95-100 Zgierz

S 6140.5.2012 Gomunice, dnia 19 kwietnia 2012r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.04.2012 Wójt Gminy
Gomunice informuje, że gmina:
1. posiada zawartą umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych

zwierząt z Hotelem dla zierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiątkowski w Łodzi. Zgodnie z umową wyłapywane zwierzęta są
leczone, szczepione, sterylizowane i czipowane.

2. Obecnie umieszczanych jest w schronisku 9 psów.
3. Umowa nie przewiduje opłaty ryczałtowej i jednorazowej. Koszt

wyłapywania, leczenia, sterylizacji, znakowania i utrzymania
zwierząt w roku 2011 wyniusł 16838,20 zł.

H ójt Gminy
Jer/v Sewerynek
te/. . 0-601-202-803

Sekretarz
Krzysztof Gaborski

Przewodniczący
Rady Gminy
Henrvk Zawisza

Z poważaniem

NIP 772-23-36-291
Resjon 590647954

Konto bankowe:
esBANK
Bank Spółdzielczy
Radomsko

48 8980 0009 2003
001755640002



Gorzkowice, dnia 24.04.2012 r.

OŚ.6140.2.A.2012

FUNDACJAMEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Dotyczy pisma z dnia 2 kwietnia 2011 (data wpływu 16.04.2012 r.)

W nawiązaniu do pisma w sprawie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Gorzkowice

informuję, iż Gmina Gorzkowice zawarła umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt z

Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości

Wojtyszki 18, gm. Brąszewice. W schronisku w 2011 r. nie przebywały bezdomne zwierzęta z

terenu Gminy Gorzkowice.

Otrzymują:

(T) Adresat
2. A/a



Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

Znak: OSR.6144.1.2012 Goszczanów, dnia 14.05.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku o udzielenie informacji
publicznej, Urząd Gminy w Goszczanowie informuje.

w 2011 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 Kosodrzewiny 56.

- w 2011 roku nie ponieśliśmy kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt w hotelu



Grabica dn. 30.04.2012r.

FUNDACJA MEDOR
ui. Urocza 9

RKS.6140.10.2012 95-100 Zgierz

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia

2011 r. (data wpływu 16,Q4.2012r), przedstawiam następujące informacje:

1. W 2011 r. Gmina Grabica miała zawartą umowę na wyłapywanie

i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Hotelem dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego, ui. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź.

2. W 2011 r. hotefowano w poszczególnych miesiącach od 30 do 36 psów.

W 2011 r. odłapano łącznie 12 psów.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wynosił 73 378,52 zł brutto.

Opłata była realizowana przelewem (za poszczególne miesiące) na

podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka.

mgr ttjż.
WÓJTA

Otrzymują:

/l)Adresat



Inowłódz, dnia 26.04.2012 r.
RGNRiOŚ.6140.01.1.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Inowłódz informuje, że w 2011 roku Gmina miała podpisaną umowę na czasowe przetrzymywanie
i opiekę nad zwierzętami oraz znalezienie osób zainteresowanych adopcją z Fundacją "Ostatnia
Szansa" w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej z/s w Warszawie, natomiast
wyłapywaniem oraz dowozem do przytuliska na zasadzie doraźnych zleceń zajmował
się prowadzący działalność Mini Max Animals w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Modrzewskiego 23 Pan Grzegorz Woskowski. W 2011 roku za wyłapanie oraz hotelowanie
psów Gmina poniosła koszty na łączną kwotę 6138,88 zł. (forma płatności za pobyt psa
w przytulisku oparta na aktualnej ewidencji). Na koniec 2011 roku na koszt gminy w przytulisku
znajdowało się 7 psów.

Julita Dorocińska



Jeżów, dn. 30 kwietnia 2012 r.

RGiFS.6134.01.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r.(data wpływu: 16.04.2012 r.) dot.
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Jeżów informuje, iż :

1. Gmina Jeżów w roku 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
i hotelowanie bezdomnych zwierząt z firma Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego, ul. Kosodrzewiny 56, lok. 2, 92-411 Łódź.

2. W roku 2011 zostało wyłapanych 8 szt. psów, ilość hotelowanych psów
na koniec 2011 r. - 20 szt.

3. W roku 2011 Gmina Jeżów za w/w usługi płaciła na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i łączny koszt całego zadania
w 2011 r. wyniósł 43.747,78 zł.

Sporządził:
Paweł Winciorek
Urząd Gminy w Jeżowie
tel. 46/875-53-71 w. 34



Kiernozia, dnia 19 kwiecień 2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

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 zwierząt -

Urząd Gminy w Kiernozi informuje :

1. W roku 2011 Gmina miała podpisaną 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 2011 utrzymywany był jeden pies.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił 3383,55 zł,

Płatne miesięcznie po 281,96 zł.

Na kwotę tą składa się utrzymanie psa w PPZ- między innymi wyżywienie

opieka weterynaryjna , koszt obowiązkowych szczepień i ewentualne

koszty leków.



Urząd Gminy w Kleszczowie

Fundacja MEDOR

ul. Urocza 9

95- 100 Zgierz

ORG. 1431.69.2012 Kleszczów. 18.04.2012r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia (data wpływu 16 kwietnia
2012 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" uprzejmie informuje co następuje;

1. Gmina Kleszczów w roku 2011 r. miała zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, transport oraz zapewnienie godziwych warunków bytowania i opiekę
weterynaryjną z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sanikom z siedziba w Bełchatowie
przy ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów.

2. W 2011 r. na nasze zgłoszenia do schroniska zostało przyjętych 19 sztuk psów oraz
25 szczeniąt.

3. Zgodnie z zawartą umowa w 2011 roku koszt}' poniesione przez Gminę Kleszczów
z tytułu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiły 26 600,07 zł.
Forma płatności -opłata ryczałtowa.

Z poważaniem

Otrzymują:

'uurar
KONKURSÓW; 2. A/tl

GRUNT NA MEDAL ISO 9001 Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Centrala tel. (44) 7313110, Sekretariat teł. M -J" T.:-:i: -£



FUNDACJA iMEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

nj. Urocza 9

95-100 Zgierz

OŚf „602.16.2012 Klonową dnia 20.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02,04.2011 r. (data wpływu 16.04.2012 r.) w

sprawie udzielenia informacji publicznej - Urzajd Gminy w Klonowej informuje:

1. Gmina Klonowa od dnia 25.06.2011 r. posiada umowę z Hotelem dła Zwierząt i

Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest sprawowanie opieki

nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu Gminy Klonowa.

2. W powyższym schronisku obecnie przebywa jeden pies, który jest utrzymywany na

koszt Gminy Klonowa od czerwca 2010 r.

3. Całkowity koszt utrzymania i pobytu zwierzęcia w hotelu w 2011 r. wyniósł 2 037,65

zł. Płatności za hotelowanie psa są realizowane na podstawie faktur VAT wystawione

przez właściciela schroniska.



Kluki, dnia 17.04.2012 r.

Nasz znak: 6140.10.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 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 2011 r. 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 2011 r - l sztuka,.
3. koszt odłapania i utrzymania zwierząt w hotelu w 2011 roku-38.520,30 zł.,
4. forma płatności comiesięcznie przelew.

Elżbieta Kotlarek
Gmina Kluki

Kluki 88
97-415 Kluki



Kobicie Wielkie dnia 25.04.2012 r.

Znak: OZ.6140.02.2012 FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Kobicie Wielkie w dniu

16 kwietnia 2012 r. dotyczące informacji publicznej na temat sposobu i skutków7 wykonywania

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Kobicie Wielkie

informuje jak niżej:

Ad. l Doraźnie Gmina zlecała wyłapywanie i dalszą opiekę schronisku.

Ad.2 Ogółem wyłapano 5 sztuk psów.

Ad.3 Opłata za umieszczenie psa w schronisku była jednorazowa. Całkowity koszt zadania opiewał

na łączna kwotę 4000.00 złotych.



Urząd Gminy w Kodrębie Kodrąb, dn. 24.04.2012 r.
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

UG.6140.5.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.04.2012r.
Urząd Gminy Kodrąb, informuje, iż :

• w 2011 r. gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i na zapewnieniu im opieki, doraźnych zleceń udzielała Fundacja
„ZWIERZYNIEC " ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń;

• ilość wyłapanych zwierząt w 2011 r.: l pies;
• koszt realizacji zadania w 2011 r. - l 230,00 zł brutto (jednorazowa opłata za

umieszczenie schronisku).



U r z ą d M i e j s k i w K o l u s z k a c h

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Biuro Gospodarki Komunalnej

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl, www: www.koluszki.pl

NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Koluszki, dnia 11.05.2012 r.

GRS.6140.01.2012.06260
L.dz.RKW/^W/12

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

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

1. Gmina Koluszki na rok 2011 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z podmiotem gospodarczym „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź.

2. Na koniec 31.12.2011 r. przebywało w schronisku dla zwierząt 181 sztuk psów wyłapanych
w latach latach 2007-2011, w roku 2011 wyłapano z terenu gminy Koluszki 44 sztuki psów.

3. Koszt realizacji zadania w roku 2011 wynosił 395 337,20 zł, forma płatności oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Sprawę prowadzi:
insp. Andrzej Brzeski
tel. (44) 725 67 66

ku:



Konopnica, dnia 27.04.2012 r.

Znak: SG. 1431.4.2012

Fundacja Medor

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Urząd Gminy Konopnica informuje że Gmina Konopnica w dniu 17 stycznia 2011 r. zawarła

umowę z Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych „Funny Pets" Marta Szturma z

siedzibą w Czartkach 49b, 98-200 Sieradz w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt

oraz zapewnienia im opieki. W 2011 r. schronisko wyłapało z terenu gminy 13 bezdomnych

psów. Koszt jaki gmina poniosła w związku z wyłapaniem tych zwierząt oraz zapewnieniem

im opieki wyniósł 16.447,56 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem

złotych 56/100).

c



Kowiesy dnia 25.04.2012r.

GKR.6140.9.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

KRS: 226639
ul. Urocza 9
95-100 ZGIERZ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 -
data wpływu 16.04.2012r., Urząd Gminy Kowiesy podaje :
W 2011 roku była zawarta umowa na 1 rok z Panem Zbigniewem Jaworskim, który odebrał
z terenu gminy 11 psów. Koszt całego zadania wynosił 8 400,00 zł .
Płatność w formie ryczałtu miesięcznego.



\ BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5 tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak:RRG.6140.8.2012.HS Data: 2012-04-25

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16-04-2012 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje:

1.Gmina Krośniewice posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą Usługową
"HERKULES" z siedzibą w Kotliskach gm. Kutno
2. Gmina Krośniewice posiada umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel" z siedzibą w Kotliskach gm. Kutno na umieszczenie zwierząt wyłapanych na terenie
gminy Krośniewice.
3.W roku 2011 wyłapano i umieszczono w schronisku 19 szt. psów koszt wyłapania i dostarczenia
do schroniska wyniósł. - 5044,03 zł.
4,Średnio w miesiącu w schronisku przebywało 30 szt. psów, a koszt ich utrzymania w roku 2011
wyniósł 59604,00 zł.

z poważaniem

im

e-mail: gminaCajJcrosniewice.p]



Krzyżanóuj dnia 17.04.2012 r

KI. 6140.03.2012

FU N DACJA M E DO R
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

95-100ZGIERZUL.UROCZA9

W odpoujiedzi na pismo z dnia 02 kujietnia 2012 roku Urząd
G m i n y Krzyżanoujie informuje, iż LU roku 2011 Gmina Krzyżanóuj miała
podpisaną umouję na ujyłapyiuanie bezdomnych ziuierząt oraz
zapetunienie im niezbędnej opieki z Hotelem Dla Ziuierząt i Ptacttua
Domoujego Pana Longina Siemińskiego LU Wojtyszkach. W roku 2011 LU
hotelu przebyujało 28 psóujiterenu naszej gminy. Koszt realizacji całego
zadania za rok 2011 u jyniósł 57 309, 88 zł.



Ksawerów, dnia 26.04.2012 r.

RGK.6140.16.2012.EK

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
9 5 - 1 0 0 Z g i e r z

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
2 kwietnia 2011 (data wpływu: 16.04.2012 r.), Urząd Gminy Ksawerów uprzejmie
informuje, iż w 2011 r. Gmina Ksawerów miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy i zapewnienie im dalszej opieki z przedsiębiorcą
Longin Aleksy Siemiński Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego, z siedzibą zakładu
głównego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 m. 2.

W roku 2011 wyłapano lub odebrano z terenu gminy pięć psów. Na dzień 31
grudnia 2011 r. - gmina ponosiła koszty utrzymania jedenastu psów.

Całkowity koszt jaki gmina poniosła za świadczone przez ww. przedsiębiorcę
usługi w roku 2011 (w tym również za utrzymywanie psów wyłapanych w latach
wcześniejszych) wyniósł 20610,44 zł brutto. Forma płatności za wyżej wymienione
usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w „hotelu".

Z poważaniem



Kutno, dnia 26.04.2012 r.
Nasz znak: BPr.l431.8.2012.BM.2

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, iż:

1. Umowa ze schroniskiem „Przyjaciel" zawarta w 01.04.1994 r zobowiązuje

właściciela do utrzymywania bezdomnych psów wyłapanych z terenu Miasta Kutno

w ilości do 60 sztuk. Aktualne stawki za ..psodzień" - 5.15 brutto zł plus ryczałt

miesięczny - 586,22 zł.

Całkowity koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta Kutno w 2011 roku

wyniósł 111 100.75 zł. Do kwoty tej należy doliczyć obsługę weterynaryjną, która wyniosła

18 978.85 zł.

Umowa z 01.04.1994 r dotyczy jedynie utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta

Kutno, nie obejmuje innych czynności takich jak np: sterylizacja.

Miasto podpisało również z w/w schroniskiem umowę na opiekę dla psów czasowo

odebranych właścicielom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (25 szt.). W tym

przypadku stawka za „psodzień" wynosi 5,95 zł. w tym opieka weterynaryjna.

Koszt w 2011 roku to 49 359,35 zł.

2. Umowa na wyłapywanie bezdomnych psów z firmą „Herkules"

Stawki obowiązujące w 2011 r.

-135 PLN brutto (160) za jednego skutecznie wyłapanego psa,

- 75 PLN" brutto (90) w przypadku podjęcia czynności przez Wykonawcę

w uzgodnionym terminie i miejscu, jednakże nieskutecznych z powodu niemożności

zlokalizowania psa przeznaczonego do wyłapania - w 2011 roku 3 przypadki.

- 55 PLN + 8% VAT - dodatkowe wynagrodzenie w przypadku uśpienia psa przez

weterynarza i jego utylizacji.



W nawiasach za wykonywanie prac w dni wolne od pracy świąteczne i niedziele.

3. W 2011 r. wyłapanych zostało z terenu Miasta Kutno 45 psów. co kosztowało

6 665zł.

4. W 2011 r. do adopcji przekazanych zostało 25 psów z terenu Miasta Kutno.

Całkowity koszt związany z utrzymaniem psów w schronisku i ich wyłapywaniem w 2011

roku to 186 103,95 zł. W budżecie bieżącego roku przewidzianych na ten cel jest 200 000 zł.

Z poważaniem,



Urząd Gminy Ladzice
ul. Wyzwolenia 36. 97-56! Ladzice. lei.: (44)6840820 fax: (44)6840822

e-mail: ladziceffladzicc.gminyrp.pl

Znak: GPI.6140.2.2012 Ladzice. dnia 18.04.2012 r.

FUNDACJAMEDOR
PRZYJĄĆ!HLH BKZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2011 r. (data wpływu 16.04.2012 r.).

dotyczące sposobu wykonywania zadania własnego gminy w związku z art. 11 ustawą z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 Nr 106 póz. 1002 z późn. zm.). w zakresie

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd Gminy w Ładzicach

informuje:

ad. l Gmina l.adz.ice w 2011 r. miała zawartą umowę z Fundacją "ZWIERZYNIEC" z siedziba

w Wieluniu (data umowy 9.02.2009 r.), na wykonanie usługi odbioru bezdomnych psów

7. terenu Gminy f.adz.icc . transportu oraz ich przetrzymywania w schronisku dla bezdomnych

zwierząt.

ad. 2 W 2011 r. na terenie Gmin}' Ladzice wyłapano 11 psów i wszystkie trafiły do schroniska

w Wieluniu.

ad. 3 W 2011 r. koszt związany- z przekazaniem psa do schroniska w Wieluniu wyniósł l .000.00 zł

za l psa. a od 28 lipca 2011 r. - l .250.00 zł.



, dn. 08.05.2012 r.

RL6140.32012

FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. Gmina Łanięta poniżej udziela odpowiedzi na zadawane
pytania:

Ad. 232 - W 2012 roku Gmina miała zawarte stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (Firma
Usługowa "HERKULES" Zbigniew Szczechowicz, 99-300 Kutno, Kotliska 6) oraz na zapewnienie opieki nad
wyłapanymi zwierzętami (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" Zbigniew
Moraczewski, 99-300 Kutno, Kotliska 13).

Ad. 233. W 2011 roku nie wyłapano żadnych zwierząt zaś utrzymywanych na koszt gminy było 5 psów.

Ad. 234. Koszt wyłapywania w 2011 roku wyniosły 1200,00zł i rozliczone były na zasadzie ryczałtu, a koszty
opieki nad zwierzętami wyniosły 10 218,95zł i opłata za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Wójt Gminy Łanięta

Stanisław Jędrzejczak



Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Znak: OŚR.6140.6.2012 Łask dnia 26.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2011 r. (z datą wpływu do Urzędu
Miejskiego w Łasku 16.04.2012 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Łask w 2011 r. zawarła umowę z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź na usługę w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łask oraz
opieki nad tymi zwierzętami.

2. Na koszt Gminy Łask w 2011 r. było:
a) wyłapanych zwierząt (psów- 91 szt., kotów - 3 szt)
b) utrzymywanych zwierząt wg stanu na 31.12.2011 r. (psów - 208 szt., kotów - 3 szt.).

3. Koszty realizacji zadania w 2011 r. były regulowane miesięcznie po otrzymaniu faktur
VAT wraz z listą hotelowanych zwierząt według stanu na koniec danego miesiąca i
wyniosły: 446.218,15 zł

•f/.. -



Łęczyca, dn. 14.05.2012 r.

JBZM/tO/2012

FUNDACJAMEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
UL. UROCZA 9
95-100 ZGIERZ

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu do Jednostki
17.04.2012 r.) dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
Ustawą o ochronie zwierząt, Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska" udziela następujących
odpowiedzi na pytania:
241. Zgodnie ze statutem Jednostki, Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska" prowadzi schronisko
od dnia 01.01.2011 r. a tym samym realizuje zadania Gminy Miasto Łęczyca związane z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt.
242. W roku 2011 wyłapano 21 psów.
243. Jednostka realizowała w/w zadania w ramach posiadanego budżetu na dany rok kalendarzowy.

Z poważaniem



Łęczyca, 19.04.2012r.

OS.604.2.2012

Fundacja MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012r.

(data wpływu do tutejszego urzędu 16.04.2012r.) informuję:

- w roku 2011 gmina posiadała zawartą stałą umowę z Gminą Miasto Łęczyca na opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami;

- w roku 2011 utrzymywano w schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt gminy średnio

16 psów, w roku ubiegłym wyłapano łącznie - 13 psów.

- w roku 2011 na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 18000,00zł, miesięczne

wynagrodzenie zryczałtowane.

Z poważaniem



Lgota Wielka, dn. 27.04.2012 r.

Fundacja Medor

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Nasz Znak:RK.II.6140.3.2012

Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej informuje, iż w 2011 r. posiadał umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul.

Kosodrzewiny 56 lok.2. W 2011 r. na terenie gminy nie zostały wyłapane żadne bezdomne

zwierzęta, w związku z czym gmina nie poniosła kosztów.



Lipce Reymontowskie, 2012-05-21

Fundacja Medor

Ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie

bezdomnych zwierząt, niniejszym informuję że w 2011 r. Gmina Lipce Reymontowskie miała

podpisaną umową na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki

z „Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego" Longin Siemieński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,

92-411 Łódź. Umowa była zawarta na okres od l stycznia do 31 grudnia 2011 r,

W 2011 r. wyłapano 9 psów. Koszt opieki wyniósł 9.612 zł. Opłata była naliczana

w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką.



Fundacja Medor
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

SK.6140.7.2012 Łowicz, dnia 19.04,20]2 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego Łowiczu

w dniu 16.04.2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej w temacie sposobu

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 2011 roku

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 2011 roku zamknął się kwota 223.337,76 zł.

Finansowanie działalności Punktu Przetrzymywania Zwierząt miało formę dotacji dla

samorządowego zakładu budżetowego.

W 2011 roku do schroniska zostało doprowadzonych 149 psów. przy stanie

początkowym 64 sztuk i 65 sztuk na koniec roku.

Z poważaniem

Olmmuia:

L Adresat:
2. A/a.



Łubnice,17.04.2012 r.

Nr:6140/l/2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2011 r. dot: sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy Łubnice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie informuje :

Ad.l(253) Gmina w roku 2011 nie miała stałej urnowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Pomocy udzielało nam schronisko w Wieluniu na zasadzie zlecenia.

Ad.2(254)W 2011 r. wyłapano 6 bezdomnych psów.

Ad.3(255)Koszt realizacji całego zadania wyniósł 6 920 zł.
Forma płatności jednorazowa.



Lubochnia, 14.05.2012

FUNDACJA MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

95-100 Zgierz, ul. Urocza 9

e-mail: medor@onet.pl

Ś.R. 1431.5.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Lubochni informuje.

220. W roku 2011 Gmina zawartą miała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z firmą P.H.U. „MADEX" Ryszard Majewski z siedzibą w Lubochni ul. Łódzka 15.

221. W okresie 2011 roku ogółem odłowiono 11 sztuk bezdomnych psów.

222. Koszt realizacji w/w zadania w roku 2011 wyniósł 17.230,07 zł (słownie:
siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści zł i 7 groszy). Opłata ryczałtowa.

Sporządził: B.Męchia



Lutomiersk, dn. 27.04.2012 r.

Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła H nr 11

95-083 Lutomiersk

FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95 - 100 Zgierz

RRiGZ. 1431.1.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy

Lutomiersk informuje, że w 2011 roku umowę na odłapywanie i zapewnienie opieki

zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Lutomiersk mieliśmy podpisaną z Hotelem dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego. Na opiekę i odłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2011

wydatkowaliśmy środki w wysokości 18.983,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy

dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Podstawę wypłaty środków za każde bezdomne

zwierzę, stanowił numer (czip) nadawany przez w/w podmiot oraz dodatkowo dokumentacja

fotograficzna każdego odłapanego zwierzęcia. Środki wydatkowane były zgodnie z zawartą

umową na podstawie wystawionych faktur VAT. Dane o ilości zwierząt odłapanych i

utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku przedstawia tabela:



Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miesiące 201 1 roku

01. 01. 2011 r.
31.01.2011 r.
Luty 20 11 r.

Marzec 20 13 r.
Kwiecień 20 11 r.

Maj 2011 r.
Czerwiec 201 1 r.

Lipiec 20 11 r.
Sierpień 201 1 r.

Wrzesień 2011 r.
Październik 2011 r.

Listopad 20 11 r.
Grudzień 20 11 r.

Liczba utrzymywanych zwierząt w

2011 roku na koszt gminy

Lutomiersk
13 szt.
11 szt.
9 szt.
8 szt.
"?/--.+/ i>Zi.

9 szt.
8 szt.
8 szt.
9 szt.
9 szt.
9 szt.
9 szt.
11 szt.

W 2011 roku odłapano 6 bezdomnych zwierząt.

Z up. Wójta Gminy Lutomiersk

Kierownik Referatu Rolnictwa

i Gospodarki Ziemią

/-/ Krzysztof Pacholak



Lututów, dnia 23 maja 2012r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Znak:IGK.27.2012

Dotyczy: bezdomnych zwierząt.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2011 roku, a wpłynęło do tutejszego urzędu w
dniu 16 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia informacji na temat „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem" uprzejmie informuję że:

Ad.226. Gmina Lututów posiada podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny

Ad.227. W 2011 roku nie dokonano wyłapania żadnych bezdomnych zwierząt z uwagi na brak
takich potrzeb.

Ad.228. Z uwagi na fakt, że w 2011 roku z terenu gminy Lututów w Hotelu dla Zwierząt nie
przebywało żadne bezdomne zwierzę to nie poniesiono żadnych kosztów związanych
z tym zadaniem



Łyszkowice dn. 16.04.2012 r.

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIEL BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

RKP6140.6.2012.WS

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy Łyszkowice udziela
odpowiedzi na zadane pytania.
1. W roku 2011 Gmina Łyszkowice posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezpańskich zwierząt i opiekę nad nimi ze schroniskiem w Łowiczu oraz
dodatkowo w sytuacjach szczególnych urząd zlecał wyłapywanie i opiekę nad
bezpańskimi psami Panu Zbigniewowi Jaworskiemu z Błonia właścicielowi firmy
PRZYTULISKO.

2. W 2011 roku gmina zleciła odłowienie 15 psów i opiekę nad nimi.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił 9246,45 zł. i obejmował

odławianie i transport psów, dokarmianie, opiekę weterynaryjną, koszty pobytu w
schronisku, sterylizacja, kastracja i chipowanie. Formy płatności występowały
zarówno jako jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku/przytulisku i
ryczałtowa, oparta na ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
schronisku.



Maków, dnia 14 maja 2012r.

SO.143L11.2012.ES

Fundacja Medor

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

UL Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2011 r. (wpłynęło 16 kwietnia 2012r.) w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Mąko wie informuję, iż w
201 Iroku gmina udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Zakładowi Utrzymania Miasta Sp. z o. o w Skierniewicach.

W 2011 roku z terenu gminy zostały wyłapane 4 psy.

W 2011 roku na opiekę nad bezdomnymi psami wydano w 2011 r. - 4.865,40 zł.



Mniszków, dnia 07.05.2012 r.

Znak:RB.6140.2.2633.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. data wpływu 16.04.2012r
informuję, że interwencje w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt,
podejmuje we własnym zakresie Urząd Gminy w Mniszkowie, w porozumieniu
i pod nadzorem lekarza weterynarii. W 2011 roku wyłapano 12 sztuk
bezdomnych psów, którym zapewnione zostały miejsca hotelowania na koszt
Gminy, za jednorazową odpłatnością od sztuki. Całkowity koszt realizacji
zadania w 2011 roku wyniósł 7500,00 zł.

a/a



Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko

Tel. 0-43 84118-18
0-43 88632- 88

Fax 0-43 88632-77

Fundacja MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: RG.6140.9.2012.ŁW Data: 17.04.2012 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. uprzejmie informuję:
268. W 2011 r. Gmina Mokrsko posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z fundacją „Zwierzyniec" organizacją pozarządową z siedzibą
w Wieluniu przy ulicy 18 stycznia 31, KRS 0000215068.
269. W 2011 r. na terenie gminy wyłapano 12 psów.
270. Koszt realizacji zadania w 2011 r. to 25.380,00,- zł. Forma płatności - ryczałt.



MOSZCZENICA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:
1. W 2011 r. Gmina Moszczenica miała umowę na odbiór i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z "Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego" Longin
Siemiński, Łódź, ul, Kosodrzewiny 56,
2. W 2011 roku z terenu gminy Moszczenica odłowiono 28 psów; na koniec
2011 r. w hotelu przebywało 78 psów z terenu naszej gminy.
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 141 337,91 zł. Forma
płatności: raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury za odłowienie
psów w danym miesiącu oraz utrzymanie miesięczne wszystkich psów
odebranych z terenu gminy Moszczenica.

Jadwiga Kordys
inspektor ds. gospodarki rolnej,
leśnej i ochrony środowiska



WÓJT GMWY
Ai. Legionów Polskich 26

39-416 Nieborów, woj. łódzkie Fundacja MEDOR
'el.0-46/ 838-56-13, fax 838-56-5" ,

Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

ROS.6140.5.2012JS Nieborów, dnia 19.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w 2011 roku pracownicy gospodarczy Urzędu

Gminy wyłapywali bezdomne zwierzęta i dostarczali do Schroniska dla zwierząt

w Łowiczu oraz Hotelu Dla Twojego Psa „U MILKI" w Michałówku, z którymi Gmina

miała zawartą umowę.

W roku ubiegłym z terenu gminy Nieborów umieszczono w Schronisku w Łowiczu

sześć psów, natomiast jeden przebywał w Hotelu Dla Twojego Psa w Michałówku.

Całkowity koszt zadania w 2011 roku wyniósł 28.038,56 zł, i oparty był na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w Schronisku w Łowiczu oraz Hotelu

Dla Twojego Psa „U MILKI" w Michałówku.

Do wiadomości:
l.A/a



l M Y

Nowa Brzeźnica 2012 . 04.16

Nr.6052.3.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Z G I E R Z
ul. Urocza 9

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy w odpowiedzi na Wasz wniosek informuje :

Ad 1.Gmina w roku 2011 miała i ma nadal podpisaną umowę na wyłapywanie ,
przetrzymywanie i całodobową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem

dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi.
Ad 2 .Z terenu naszej Gminy znajdują się 2 szt zwierząt za które Gmina ponosi koszty ich

utrzymania .
Ad 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wynosił 3330 zł i był regulowany na

podstawie wystawianych faktur przez Hotel

Z poważaniem



NJGV y Ka^ec:-!:y^
Nowy Kawęczyn, dnia 23 kwietnia 2011 r.

RG. 6140.02.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
2 kwietnia 2012 r., dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt
przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że gmina
Nowy Kawęczyn do 2012 r. nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki.

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

Ogólny koszt za ww. w 2011 wyniósł 10 200,00,- zł.



Opoczno, dnia. 23.04.2012

GKM i OŚ 6140.20.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Odpowiadając na na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku
uprzejmie informuję ,że na terenie gminy Opoczno funkcjonuje Schronisko
dla Zwierząt w miejscowości Różanna. Wybudowane zostało w 2010 roku i
jest prowadzone przez Gminę Opoczno . W schronisku aktualnie przebywa
70 psów.
Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmują się pracownicy Schroniska.
Koszt utrzymania Schroniska wraz z kosztami wyłapywania psów w roku
2011 wyniósł 171,554,72 zł.



Urząd Gminy Oporów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej przez Funadcję MEDOR Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt,
Zgierz Informuje:
Ad. 292.W 2011 r. Gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
bezdomych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" w Kotliskach.
Ad. 293. Ilość zwierząt - O
Ad. 294. Koszt realizacji zadania (opłata ryczałtowa) - 2.400,00 zł.

Z poważaniem :
Podinspektor - Barbara Saramonowicz



Osjaków dnia, 2012.04.26

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
ul. UROCZA 9

95-100 ZGIERZ

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012.04.16 Urząd Gminy w Osjakowie udziela
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawa o ochronie
zwierząt.

- Gmina Osjaków w 2011 roku miała stałą umowę podpisaną z FUNDACJĄ
„ ZWIERZYNIEC " ul. 18 Stycznia 131; 98-300 Wieluń

- w 2011 roku do Fundacji „ ZWIERZYNIEC " ul. 18 Stycznia 131; 98-300
Wieluń zostało przekazanych - 3 szt. psów.

- koszt realizacji całego zadania to kwota 9377,20 według wystawionych
faktur.



Ostrówek dnia 17.04.2012r.

Znak: IN.6140.3.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 2.04.2012r. data
wpł. 16.04.2012r. w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Ad. 298
Gmina Ostrówek nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki w 2011 roku, zlecała doraźnie wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Fundacji „Zwierzyniec" Szczyty, ul. Wieluńska 108,
98-355 Działoszyn.

Ad. 299
W 2011 roku Gmina Ostrówek zleciła w/w Fundacji wyłapanie l bezdomnego
psa.

Ad. 300
Całkowity koszt zlecenia wynosił 861 zł w formie jednorazowej opłaty za
umieszczenie w schronisku (obejmuje: złapanie, transport do schroniska, opiekę
weterynaryjną i utrzymanie).



Ozorków, dnia 24.04.2012r.

PP.6140.12.2012
FUNDACJA MEDOR

Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

W związku z pismem z dnia 16.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

informuję, że w 2011r. Gmina Miasto Ozorków miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 na

wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Na koniec 2011r. na koszt Gminy Miasto

Ozorków było utrzymywanych 60 psów. Koszt realizacji zadania polegającego na wyłapywaniu i

opiece nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 112575,05 zł. Płatność była dokonywana na podstawie

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.



FUKDACJAMEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIHRZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

OS.6140.1.29.2012 Dala: 18.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 r./data
wpływu 16.04.2012 r. Urząd Gminy w Ozorkowie odpowiada na postawione pytania:

Pytanie 301.
Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odpowiedź:

W 2011 r. Gmina Ozorków miała zawarta umowę w ramach przeprowadzonego przetargu
publicznego (nieograniczonego) z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwra Domowego Longin Siemiński
92-411 Łódź. ul. Kosodrzewiny 56 m 2.
Pytanie 302.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy wr 2011 r.?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie mamy w schronisku dla zwierząt bezdomnych kotów.
Skala bezdomności tych zwierząt jest niewielka, natomiast duży problem stanowią bezdomne psy.
W 2011 roku zostało wyłapanych 13 bezdomnych psów z terenu Gminy Ozorków,
a utrzymywanych w schronisku na koszt gminy, stan na dzień 31.12.2011 r. było 68 psów.
Pytanie 303.

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

Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 144.816.30 zł. forma płatności -
przelew, na podstawie miesięcznych faktur opartyeh na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

Sporządziła: M. Cybulska
tc1.422771444wew. 127



Pabianice

URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach

iał Infrastruktury Miejskiej
l Ochrony Środowiska

IMOS. 1431.2.2012

Europejska Gmina

Europejskie Miasto

FAIR PLAY

Pabianice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 2.04.2012r.

(data wpływu 16.04.2012r.) jaki skierowali Państwo do Urzędu Miejskiego w Pabianicach z prośbą

o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

1. Gmina Miejska Pabianice w 2011 r. posiadała podpisaną umowę z firmą P.H.U. „SANDRA"

Wojciech Stolarczyk na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu miasta

Pabianice (psy) do schroniska dla zwierząt.

2. Gmina Miejska Pabianice posiada schronisko dla zwierząt mieszczące się w Pabianicach

przy ul. Partyzanckiej 110 do którego przyjmowane są bezdomne psy z terenu miasta

Pabianic. Dodatkowo Gmina Miejska Pabianice posiada podpisane porozumienia

międzygminne z Miastem Zgierz oraz z Gminą Szydłowiec na przyjmowanie bezdomnych

psów z ich terenu.

3. Na dzień 31.12.2011 r. ww. schronisku dla zwierząt przebywało 170 psów.

Urząd Miejski w Pabianicach, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska,
95-200 Pabianice, ul. Św. Jana 4, tel. +48 42 2254625, +48 42 2254628, fax +48 42 2254605



Pajęczno, dnia 27.04.2012 r.
VI.6140J.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

02.04.2012 r. Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że na sprawowanie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami w 2011 r. Gmina Pajęczno zawarła umowę z Panem Longinem

Siemińskirn prowadzącym działalność pod nazwą Longin Aleksy Siemiński Hotel dla

zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2.

W 2011 r. z terenu gminy odłapano 6 bezdomnych psów. Według stanu na koniec

roku w schronisku przebywały 33 psy. Koszty sprawowania opieki nad bezdomnymi

zwierzętami poniesione w 2011 r. wyniosły 66 782,00 zł i były oparte na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających w schronisku.



Paradyz, dnia 27.04.2012 r.

Urząd Gminy w Paradyzu
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Znak: RŚG. 3.1.2012

316 - w roku 2011 Gmina Paradyz miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, Filia

w miejscowości Wojtyszki, Gm. Brąszewice.

317 - w roku 2001 gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt.

318 - gmina nie poniosła w 2011 roku żadnych kosztów związanych z opieką nad

bezdomnymi zwierzętami.



Parzęczew, 27.04.2012r.
R-g.6140.02.2012

Fundacja Medor

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek z dn. 02.04.2012r. (data wpływu 16.04.2012r.) udzielam

następującej informacji publicznej:

ad. 319. w 2011 roku Gmina Parzęczew miała zawartą umowę okresową z Hotelem dla Zwierząt i

Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,

ad 320. ilość zwierząt wyłapanych / utrzymywanych w na koszt Gminy w 2011 r. - O / 24,

ad 321. koszt realizacji zadania za 201 Ir. wynosił 44 003,67 zł w formie płatności na podstawie

faktur VAT opartych na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających po opieką.



Pątnów, dnia 17.04.2012r.

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

RiL 6052.4.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012r.- Urząd Gminy
w Pątnowie informuje, że w roku 2011 mieliśmy zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, z tego tytułu też nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z
utrzymywaniem zwierząt w w/w hotelu dla zwierząt.



Pęczniew, dnia 20 kwietnia 2012 roku

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

SOS.033.39.2012

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

z dnia 2 kwietnia 2011 roku (data wpływu 16.04 2012 roku), informuję:

1. W 2012 roku Gmina Pęczniew miała podpisaną umowę z : Hotelem dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego Longin Siemiński. Przedmiotem umowy było odpłatne

wyłapywanie oraz przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących

z terenu Gminy Pęczniew.

2. W 2011 roku na terenie Gminy Pęczniew zostały wyłapane trzy psy. Dziewięć

psów utrzymywanych było na koszt gminy.

3. Koszt realizacji całkowitego zadania w 2011 roku wyniósł 20444,25 zł. Gmina

pokrywała koszty za utrzymanie zwierząt opartej na ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką, jak również jednorazowo pokrywała koszty związane

z wyłapaniem zwierzęcia.



Urząd Gminy Piątek,

w związku z Państwa wystąpieniem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.04.2011 r./data
wpływu 17.04.2012 r./, uprzejmie informuję co następuje:

A

l Gmina Piątek w 2011 r. miała podpisaną umowę z firmą Herkules, Zbigniew
Szczechowicz,

2. W 2011 r. Gmina utrzymywała 7 zwierząt.
3. Koszt zadania w 2011 r. wynosił 7712zł płatny w okresach miesięcznych.



Piotrków Trybunalski, 2? kwietnia 2012 .-.

8PK 1431 32.2012

Fundsefa WEOOR

dotyczący op^Hi na?i beKlon^nym^ r#A«rzętar^51 ich wyłapywanie, informuję".

Ad. l, w 2011 r Miasto Piotrków Trybunalski miaio umowę zawarta z. TOŻ

w Polsce o/PśoCrków Trybunalski na prowadzenie scfironiska dfa fcezdo?nnych

iwserząt ora? zapewnienie opieki zwierzętom

Ad. 2. W 2011 r. średnio w schronisko utrzymywano miesięczni 300 psóv^ oraz

47 kotów,

Ad. ? Kos?! r^sfescj? Z3d?*?";3 w 2011 r. wynosił 354 960.00 .?? ••• wynsgrodzftnift

ryczałtowa --1/12 m-ssięcznie (29.580.00 £ł).



Pani
Elżbieta Andrzej ewska
FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: ROŚ. 6144.. J/.2012 Poddębice, dnia 27 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2 kwietnia 2011 (data wpływu 16.04.2012 r.) o

udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż:

Gmina Poddębice miała w 2011 r. zawartą umowę z Panem Longinem Siemińskim

prowadzącym Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56

lok. 2 na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki nad

zwierzętami z terenu Gminy Poddębice,

w 2011 r. wyłapano 24 bezdomne psy z terenu Gminy Poddębice,

- na dzień 31.12.2011 r. Gmina Poddębice posiadała 80 bezdomnych psów utrzymywanych

na koszt gminy,

- koszt Gminy Poddębice za wyłapywanie, transport oraz zapewnienie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Poddębice w 2011 r. wyniósł 163.175,96 zł,

- Gmina za opiekę nad przebywającymi w Hotelu zwierzętami obciążana jest fakturami w

rozliczeniu miesięcznym, opartymi na bieżącej ewidencji zwierząt.



Fundacja „Medor"
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul.Urocza 9
95- 100 Zgierz

Nasz znak: OS.1431.2.2012 Poświętne, 17.04.2012 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r. Wójt Gminy Poświętne
uprzejmie informuje , że w 2011 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 podpisano umowę z Longinem Siemińskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego-
Schronisko Nr ID. 10143402, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod nr ew. 53259 z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w
miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice

Z poważaniem



Fundacja MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

KZP.7031.0002.2012 Radomsko, dn. 18.04.2012 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy Radomsko w odpowiedzi na pismo nr LZ 115 z dn. 02.04.2011 r. w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami udziela odpowiedzi na następujące postawione
pytania:

1. Pytanie:
Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Odpowiedź:
W 2011 r. Gmina Radomsko miała podpisaną umowę z FOZ „Ulga w cierpieniu"
Fundacja Opieki nad Zwierzętami skrzywdzonymi przez Ludzi z siedzibą przy ul.
Częstochowskiej 58 w Tarnowskich Górach.

2. Pytanie:
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?
Odpowiedź:
W 2011 r. odłowionych zostało 9 psów.

3. Pytanie:
Jakie były w 2011 r. koszty 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 2011 r. Gmina ogółem na realizację opieki nad zwierzętami poniosła koszt w
wysokości: 7.726,08 zł. Jako formę płatności przyjęto opłatę za jednorazowe
umieszczenie w schronisku.

;•*• ł ~
V



Fundacja Medor
Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

Nasz znak:GK: 708. 3. 2012 r. Data: 17.04.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" tut. Urząd informuje , iż w roku
2011 zawarta była umowa na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa
Mazowiecka z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56/2.
Za hotelowanie bezdomnych psów Urząd płacił po wystawieniu rachunku z podłączonym wykazie
psów, który zawierał czip, datę przyjęcia psa, umaszczenie oraz płeć.
Za rok 2011 koszt realizacji całego zadania wynosił 93.242,00 zł.



Rawa Mazowiecka 2012-04-20

Fundacja MEDOR
Przyjaciel bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pism z dnia 02 kwietnia 2012r. niniejszym informuję, że Gmina
Rawa Mazowiecka w 2011 r. miała zawartą umowę:

1) na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Rawa
Mazowiecka w okresie od 12.01.2007r. do 20.10.201 Or. z Hotelem dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego, ul Kosodrzewiny 56/2 92-411 Łódź
oraz

2) na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, oraz opiekę
nad nimi z Fundacją Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3/141,
01-494 Warszawa.

3) na opiekę nad 11 bezdomnymi psami, odłowionymi w miesiącu kwietniu 201 Ir
z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, przez Dozór Sanitarno - Porządkowy
reprezentowany przez Pana Zbigniewa Szyszkowskiego, z Inspektoratem
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.

W 2011 r. zostało odłowionych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka 67 psów i 10
szczeniaków, na koniec roku 2011 r. na utrzymaniu Gminy Rawa Mazowiecka było 60 psów,
które znajdowały się pod opieką podmiotów wymienionych pkt l i 2.

Koszt realizacji całego zadania za 2011 r. wyniósł 85460,15zł, z czego za 11 psów
Gmina zapłaciła w formie ryczałtu, pozostała kwota była oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywającej pod opieką podmiotów, o których mowa w pkt Ii2.



T R Z Ą '
w H e i n o w i e
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Rcgnów2012-04-18

ZW. 6053.5.2012

FUNDACJA MHDOR
Przyjaciele bezdomnych zwierząt

u l . Urocza 9
95-100 Zgierz

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie inlbrmaeji publicznej
Urząd Gminy w Regnowie informuje;

- w roku 201 l Gmina Regnów miała zawartą aktualną umowę ze
schroniskiem dla zwierząt,

- ilość utrzymywanych zwierzaj w danym roku wynosiła szt. 2,
- koszty związane z. utrzymaniem zwierząt, za rok 201 l to 3756,15 zł.

Z poważaniem



Rogów, 23 kwietnia 2012 r.

OU.1431.4.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuję, że:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego", mieszczącym się w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56/2 w ramach umowy

stałej.

2. W 2011 r. z terenu Gminy Rogów wyłapano 2 psy koszt wyłapania 216,00 zł ilość
psów które utrzymuje Gmina Rogów wynosi 13 szt.

3. W 2011 r. koszt za hotelowanie 13 psów wyniósł 23.118,29 zł, opłata jest ponoszona
na postawie miesięcznych faktur.



G?-: : :f3.QKicJu--
97-221 Rokiciny ui.Tomaszowsk:-. 9

pow.tomaszowski, woj.łćdske
tei.044/719 50 10 fax 044/7 i9 50 ">'.

NIF 773-23-22-103 REGON 5906482/1
e-mail ug@rokiciny.net

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: ROS.033.4.1.2012.RK Rokiciny-Kolonia, dnia 2 maj 2012 roku

I N F O R M A C J A

Gmina Rokiciny przesyła informację publiczną na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Zgodnie z zapytaniem:

364. w 2011 roku podpisaliśmy umowę z „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego

Longin Siemiński 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2";

365. dane w załączniku Nr l;

366. w 2011 roku koszt całego zadania wynosił 53 481,88 zł płatne zgodnie z

bieżącą ewidencją zwierząt przebywających pod opieką.



Załącznik nr 1

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Numer psa

982061600015419
982061600015269

17773
31182
31180
30825
37891
34005
34006
34004
40500
39021
39020
39390
39717
38746
38454

982061600046897
982061600046896
982061600046895
982061600046281
982061600047334
982061600047343
982061600047342
982061600047041
982061600047758
982061600043415
982061600043885
982061600043884
982061600044273
982061600043551
982061600043125
982061600044475

Data
odłapania
2007-06-23
2007-08-1 1
2008-02-28
2009-05-13
2009-05-13
2009-08-25
2010-01-06
2010-02-05
2010-02-05
2010-02-05
2010-02-26
2010-05-04
2010-05-04
2010-05-26
2010-05-31
2010-07-04
2010-07-30
2010-12-02
2010-12-02
2010-12-02
2011-01-13
2011-01-19
2011-01-21
2011-01-21
2011-02-24
2011-06-06
2011-07-19
2011-09-16
2011-09-16
2011-10-03
2011-10-24
2011-11-29
2011-12-22

Ilość dni w miesiącu w 201 1 roku
l
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
18
12
10
10

II
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28
28
28
4

III
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
4
31
31
31
31
31
31
31
31
28

31
31
31
31

IV
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

V
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31

VI
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
24

VII
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
12

VIII
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31

IX
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

30
6
30
30
30
16
14
14

X
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31

31

31
31
31

31
31
28
7

XI
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

30

30
30
30

30
30
30
30
1

XII
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31

31

31
24
31

31
31
31
31
14
9

,,
•:>- -uKokony ul.Tomaszów.
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Rozprza, dnia 30 kwietnia 20112r.

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

GK.6140.9.2012

W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt udzielamy informacji publicznej
na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" :
Ad. 367 - w roku 2011 gmina Rozprza miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z „Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiński 92- 411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2" ,

Ad. 368- w roku 2011 gmina Rozprza odłapała 22 sztuki bezdomnych psów, natomiast
utrzymywanych w Hotelu na koszt gminy były 32 sztuki,

Ad. 369- w roku 201« koszt realizacji całego zadania wyniósł 87.110,34 zł.
Forma płatności- przelewem co miesiąc po otrzymaniu faktury.



FUNDACJA MEDOR
95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

Rusiec, dn. 19.04.2012r

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy w Ruścu , pow. bełchatowski informuje , że gmina w 2011 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.

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

Z poważaniem



Rząśnia, dnia 20.04.2012 r.
UGG.6I41.6.2012.AD

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r.(data wpływu 16.04.2012 r.), informuje:

1. Gmina Rząśnia w 2011 r. udzieliła dwóch zleceń Fundacji „Zwierzyniec" z Wielunia na

wyłapywanie, transport i opiekę trzech bezdomnych psów z terenu gminy. Koszt

realizacji zadania wyniósł 2 900,00zł.

2. W listopadzie 2011 r. gmina podpisała umowę z Przytuliskiem i Hotelem dla zwierząt

„FUNNY PETS" Marta Szturma, Czarstki 49 b, 98-200 Sieradz.

W schronisku przebywały dwa psy. Koszt utrzymania psów 979,08 zł



Rzeczyca, 14 maja 2012r.

U R Z Ą D G M I Y
w Rzeczycy

powiat tomaszowski, woj .łódzkie
FUNDACJAMEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

UG-RRiZP.6140.3.2012.MS/

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2011 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy
w Rzeczycy w dniu 16.04.2012r), w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
w Rzeczycy informuje co następuje:
1.Bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rzeczyca od 1996r.
sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy - zakład budżetowy Gminy Rzeczyca.
ŻUK zajmuje się również wyłapywaniem bezdomnych psów, które są następnie umieszczane
w pojedynczych boksach w „Przytulisku w Roszkowej Woli"-, w obiekcie stanowiącym
własność Gminy Rzeczyca. Przytuli sko jest ogrodzone i posiada stały dozór.
W „ Przytulisku w Roszkowej Woli " ,bezdomne psy mają zapewnioną opieką weterynaryjną,
przez lekarza weterynarii Jarosława Adamczewskiego z Rzeczycy ul. Parkowa 2
(szczepienia i pomoc medyczną) .
2. W „Przytulisku w Roszkowej Woli" w 2011 r. umieszczono 6 złapanych bezdomnych
psów.
Średniorocznie w przytulisku w Roszkowej Woli przebywa od 20szt. do 25 szt. bezdomnych
psów.
3. Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy - zakład budżetowy Gminy Rzeczyca w 2011 r.
na utrzymanie „Przytuliska w Roszkowej Woli" wydatkował kwotę 32.360,48 zł.
W Gminie Rzeczyca nie ma ustalonej stawki za umieszczenie psa w „Przytulisku
w Roszkowej Woli", ponieważ trafiają tam jedynie psy bezdomne.

Odpowiedzi udzielono e-mailem.

Informacji udzieliła: Magdalena Szczur
Inspektor w Referacie Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych
m. szczur. @rzeczyca. pl



Rzgów, dnia 20012.04.18

RG.6140-3 -2012
Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9

95-l00 Zgierz

W związku z pismem z dnia 2 kwietnia 2012 roku ,a otrzymanego w dniu 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U.2003r.Nr 106, póz. 1002 z poź.zm.) uprzejmie
informuje się :
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 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.
W miesiącu lutym 2012 roku udało mam się pozyskać miejsce dla zwierząt bezdomnych z
terenu naszej gminy miejscem tym jest schronisko dla zwierząt bezdomnych w Bełchatowie .
Przez cały 2011 roku koszty na utrzymanie zwierząt bezdomnych , leczenie oraz inwestycje
związane z utrzymaniem i podnoszeniem warunków bytowych dla zwierząt bezdomnych
pochodziły wyłącznie ze środków gminy, a przedstawiają się one następująco:

Data

Rok 2011

Stan
zwierząt
bezdomnych

24

Zakup
karmy

19.092,21

Leczenie i opieka
weterynaryjna
oraz inne koszty
związane
utrzymaniem
zwierząt
bezdomnych

16.317,45

Ogółem koszty

35.409,66



Sędziejowice

AcM.
W roku 2011, na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy
Sędziejowice, obowiązywała umowa Nr 17/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. zawarta z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Longin Siemński, u!. Kosodrzewiny 156, lok.2, 92 -
411 Łódź.

Ad.2
W roku 2011 odłowiono i utrzymywano na koszt gminy Sędziejowice 23 szt. zwierząt.

Ad.3
Całkowity koszt odłowienia oraz hotelowania wszystkich należących do gminy
Sędziejowice zwierząt (62 szt.) w roku 2011 wyniósł: 128.165,15 zł. (brutto), w formie
ryczałtu za:
- przechowywanie zwierzęcia w hotelu za każdy dzień pobytu
- dojazd i odłowienia zwierzęcia

Dariusz Matuszkiewicz



Siemkowice, dnia 26.04.2012r.

IRŚ.1431.1.2012

FUNDACJA
MEDOR

PRZYJACIELE
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 2 kwietnia 2012r. Urząd Gminy w Siemkowicach informuje:

- w 2011 r. Gmina Siemkowice miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego z siedzibąw Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

- na koszt gminy w 2011 r. utrzymywane były 4 bezdomne psy.

- koszt utrzymania bezdomnych psów w 2011r. wyniósł 7716,90 zł, płatne
przelewem.

Z poważaniem

Krystyna F ryś



Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Sieradz, dnia
02.04.2012 r. WIK-O.6140.15.2012 07.05.2012 r.

Sprawa: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 r. (data

wpł. do tut. Urzędu 16.04.2012 r.) informuję co następuje:

1) w 2011 r. Gmina Miasto Sieradz zawarła 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" na kwotę 65.852,89;
z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego - na dożywotnie przejęcie psów na własność
podpisane zostały następujące umowy;
S Umowa Nr WIK/O/8/2011 na dożywotnie przejęcie 10 psów na kwotę 22.140,00 zł

brutto;
S Umowa Nr WIK/O/9/2011 na dożywotnie przejęcie 10 psów na kwotę 22.140,00 zł

brutto;
*/ Umowa Nr WIK/0/10/2011 na dożywotnie przejęcie 20 psów na kwotę 44.280,00 zł

brutto;
^ Umowa Nr WIK/0/11/2011 na dożywotnie przejęcie 20 psów na kwotę 44.280,00 zł

brutto
S Umowa Nr WIK/0/12/2011 na dożywotnie przejęcie 20 psów na kwotę 44.280,00 zł

brutto;
S Umowa Nr WIK/0/13/2011 na dożywotnie przejęcie 30 psów na kwotę 66.420,00 zł

brutto;
^ Umowa Nr WIK/O/14/2011 na dożywotnie przejęcie 40 psów na kwotę 88.560,00 zł

brutto;
^ Umowa Nr WIK/O/11/2011 na dożywotnie przejęcie 50 psów na kwotę 110.700,00 zł

brutto;
2) na koszt Urzędu Miasta Sieradza w 2011 r. wyłapano 123 psy, natomiast w dożywotnią opiekę

do Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego przekazano 200 psów;
3) na realizację całego zadania wydatkowane były następujące kwoty:

wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 65.852,59 zł
- dożywotnie przejęcie psów na własność 442.800,00 zł.

Rozliczanie za wykonaną usługę następowało na podstawie faktur częściowych
wystawianych co miesiąc w przypadku wyłapywania i tymczasowego przetrzymywania
bezdomnych zwierząt, natomiast w przypadku dożywotniego przejęcie psów w oparciu o ilość
faktycznie przekazanych zwierząt.
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FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierzą
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: RG 6140.2.2012 Data: 2012-04-27

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 2 kwietnia 2012 roku dotyczącego udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Gminy Sieradz informuję jak niżej :

Ad. 391 - Gmina Sieradz ma podpisana umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z firmą L. Siemiński "Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego", Łódź ul.
Kosodrzewiny 56/2.

Ad. 392 Stan zwierząt 1.01.2011 -16 sztuk
Stan zwierząt 31.12.2011 n?k 35 sztuk
Ilość odłapanych w ciągu 2011 roku

Ad. 393 Koszt realizacji zadania w 2011 roku wynosi 57516.03 zł. Należność płacona
miesięcznie po wystawieniu faktury. Płacone przelewem.

HP Compaq dc7800
Text Box
LZ Sieradz w.



FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Znak: GK.6140. l .6.2012 Data: 2012-04-24

dotycz}': Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice
przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1 . W 2011 roku Miasto Skierniewice miało podpisaną z Zakładem Utrzymania Miasta
Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 75A. 96-100 Skierniewice umowę na:
• sprawowanie całodobowej opieki, polegającej na zapewnieniu schronienia,

wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami
pochodzącymi z terenu miasta Skierniewice:

• wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skierniewice;
• zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Skierniewice.

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
w 2 0 1 1 roku przedstawia załączona tabela.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku:
1) sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 16.500,00 zł

(ryczałt 16.500,00 zł i 19.800,00 zł/m-c) 217.800,00 zł
2) wyłapywanie bezdomnych psów

(ryczałt 150,00 zł/szt.) 29.250,00 zł
3) zbieranie padłych zwierząt

(ryczałt 50,00 zł/szt.) 3.050,00 zł
4) dokarmianie kotów wolno żyjących 2.350,00 zł

Razem 268.950,00 zł

HP Compaq dc7800
Text Box
LZ Skierniewice m.



Ewidencja psów na schronisku w 2011 r.
Skierniewice, ul. Pamiętna 16

Okres
(rok + m-c)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

l
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

I 2011

Razem

112

152

182
176
175
170

i

17
32
19
18
13
11
32
21
10
14

24

4
215

Przybyłe

w

Wyłapane

b.d.

120

143

154

166

162

i
17

L 31

17
13
13
11

16
21

10
14

I 24
l — *

187

ym

Przyjęte

b.d.

32

39
22
9
8

i
-
1
2
5
-

l - 1
L 16

-
-
-
-
4

28

Razem

b.d.

57

106

111

128
133

1
12
23
17
13
12
10
17
18
8
8

7

8
153

Wydane

Y

Oddane
do adopcji

56 l
57

100
101
121
119

I

L 11

21
" " 1 6 " " "

12
11

L 9

17
18
7

8

7

i 8

145

tym

Oddane
właścicielom

b.d.

-

6
10
7

14

1
1

2
1" V

- * 1

1
1

_L_ .
L
L 1

r

-
8

Razem

b.d.

57

73

51
47
44

i

2
4
1
2
2
3
3
4
1
3

6

2
33

Uśpione
w schronisku

b.d.

19
28
28

24
1

2

2 _

1 _

-

~
1

L 4

1
1

2

-
14

Utracone

Padłe
-

b.d.

28

29
9

7

10

i

.
2

J
2
1
1

~ ~ 2

o ~2
0
1
3

2
14

w tym

Zagryzione

b.d.

29

23
8
8
3
l

r -

.
L ... .

.

2
-
-

,

-
-
2

Zbiegłe
ze schroniska

b.d.

2

6
4

,_ 7

L l

L.. . : . . . .

-
-
1
-
-
-
-

. 1
k 1

3

Stan
na koniec
miesiąca

i roku

42

80

83
97
97
90

1
93
98
99

102
101
99

111
110
111
114

126
120
120

Stan na dzień: 31.12.2011 r.
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Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-l 00 Zgierz

RGK. 623.23.2012 Data: 19 kwietnia 2012 r.

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.

1.Wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki wykonywał w 2011 r. na terenie

gminy Skierniewice Pan Zbigniew Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą sklasyfikowaną

pod kodem PKD 96.09Z i firmę pod nazwa: Zbigniew Jaworski „Przytulisko".

Usługa wykonywana była na podstawie stałej umowy zawartej na okres jednego roku.

2. Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych bezdomnych zwierząt.

3. Zgodnie z zawartą umową, przedsiębiorcy wypłacana jest miesięcznie ryczałtowa kwota,

zgodnie z dostarczoną fakturą.

Pan Zbigniew Jaworski zastrzegł, powołując się na zapis ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1503 ), nieujawnianie

tajemnicy jego przedsiębiorstwa. Czyn nieuczciwej konkurencji został zdefiniowany w art, 11

wyżej cytowanej ustawy, O podanie zastrzeżonych informacji, proszę zwrócić się do Pana

Zbigniewa Jaworskiego.



Fundacja MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

PG 6076/1/2012 Skomlin, dnia 11.05.2012 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Skomlinie informuje, że w 2011

roku mieliśmy podpisaną umowę na odbiór w/w zwierząt z Fundacją

Zwierzyniec prowadzącą schronisko w miejscowości Szczyty

ul. Wieluńska 108 98-355 Działoszyn.

W 2011 r. oddano do w/w schroniska 3 psy, płatność za oddanie do

schroniska jednego psa to 1230,00 zł płatne jednorazowo.



Sławno, dnia 24.04.2012 r.

ROŚiR 6140/10/12

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku o udzielenie
Informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Informują,
że Gmino Sławno ma podpisaną umową na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania oraz przetrzymywania zwierząt w schronisku z firmą Hotel

dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi,
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 -filia w miejscowości Wojtyszki 17, gm. Brąszewice.

W 2011 roku zjawisko bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno
występowało sporadycznie. Porzucone zwierząta były przygarniane
przez naszych mieszkańców, w związku z czym Gmina nie ponosiła z tego tytułu
żadnych kosztów.



GMINA SŁUPIA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012r. (wpłynął do tut. urzędu 16
kwietnia 2012r.)
informuję, że w 2011 r. Gmina Słupia miała podpisaną umowę ze Zbigniewem
Jaworskim, 05-870 Błonie, ul. Krótka 3.
Koszt realizacji zadania wyniósł 6000 zł. Opłata była miesięczna ryczałtowa 500 zł
za każdy miesiąc.



Sokolniki, dnia 19 kwietnia 2012r

RIOS.6140,11.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 02 kwietnia 2012r (wpływ do urzędu 16 kwietnia

2012r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą

o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Sokolnikach informuje:

- Gmina Sokolniki w 2011 r, posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński z siedzibą przy

ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi,

- w 2011 r w w/w Hotelu przebywały 4 psy z terenu gminy Sokolniki,

- Gmina w 2011 r. poniosła koszty z tytułu wyłapania i utrzymania bezdomnych zwierząt

w wysokości 8 181,24 zł zł; forma płatności - ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką.

Otrzymują:
s

Adresat

2. a/a



STRYKÓW
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URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW

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

www.strykow.pl, www.bip.Strykow.pl. e-mail: strykow@strykow

RŚG.1431.4.2012
Stryków, dnia 25.04.2012 r.

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej
przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.l W 2011 r. Gmina Stryków zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Panem Longinem Siemińskim, właścicielem HOTELU DLA ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO, z siedzibą w Łodzi, ul.Kosodrzewiny 56 lok.2

Ad. 2 Na dzień 31 grudnia 2011 r.Gmina utrzymywała 120 sztuk bezdomnych zwierząt.

Ad. 3 Koszt utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2011 r . wyniósł 276392,85 zł. Opłaty
dokonywano na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Hotelu.



a ś n a " i " ' Strzelce, dnia 23.04.2012r.
.'9-307 Strzelce, woj. łódzkie

lei. (024) 356-66-01
'ix (024) 356-66-15

GK 6140.4.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Urząd Gminy Strzelce w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2
kwietnia 2012 roku (data wpływu: 17 kwietnia 2012r.), informuje, iż w 2011 roku 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 2011 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 8 psów, a następnie obciążano gminę
kosztem ich utrzymania.
Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 16 494,45 zł, z czego :

na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę 2 121,00 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 14 373,45 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:
1. Adresat
2. A/a

Tadeusz/K iczmarek



Strzelce Wielkie, dnia 04.05.2012r.

RGK.6140.4.2012 Fundacja Medor

Przyjaciele bezdomnych zwierząt

ul. Urocza 9

95 -100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku, Urząd Gminy Strzelce

Wielkie informuje:

421 Gmina w 2011 roku miała stałą umowę zawartą z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z

siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,

422 w 2011 roku wyłapane zostały 2 psy,

423 w 2011 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 10798 złotych , oparty na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających pod opieką w/ w Hotelu.



WÓJT GMINY SULMIERZYCE

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Znak: IROŚ.6140.8.2012.JU Sulmierzyce, dnia: 2012-04-20

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r., Urząd Gminy

Sulmierzyce informuję, iż w roku 2011 Gmina Sulmierzyce nie podpisała żadnych stałych

umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki. Jednocześnie

informuje, że gmina udzielała zleceń Fundacji „Zwierzyniec" w Wieluniu na realizację

w/w zadań, z tego tytułu ponosiła jednorazowe koszt w wysokości: l 000 zł brutto za

jednego psa, a następnie 1230 zł brutto za jednego psa. W 2011 r. z terenu Gminy

Sulmierzyce wyłapano i oddano pod opiekę 7 psów za łączną kwotę 7460 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

ul. Urzędowa l, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54,fax. (044) 684 6057

www. sulm ierzyce. info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

nnnx nnin 1846 2000 0020



Swinice Warckie dn. 18.04.2012 r.

OOG 1510.18.2012

FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Świnkach Warckich informuje, że w roku 2011 gmina zawarła umowy z
dwoma podmiotami tj:

l.Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 Kutno

2.Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 Łódź

W roku 2011 gmina utrzymywała 2 psy.
Koszt realizacji zadania wyniósł 3490,29 zł. Forma płatności przelew



Szczerców, dnia 18.04.2012r.

BR. 6131.9.2012

FUNDACJAMEDOR
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Urząd Gminy w Szczercowie w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012r. (data wpływu
16.04.2012r.) informuje, że w 201 Ir. gmina miała zawartą umowę w zakresie wyłapywania i opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Simiński w
Łodzi. W 2011 r. utrzymywano na koszt gminy 35 sztuk zwierząt. Koszt gminy z tym związany
wynosił ok. 70 000,00 zł.

Gmina regulowała płatności, zgodnie z zawartą umową, na podstawie wystawionej faktury.

Otrzymują:
l/. Adresat.
21. a/a.



:IASTA
w lornaszc-wfe Mai

Tomaszów Mazowiecki, dnia 24.04.2012 r.

WIM.6140.21.2012

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Odpowiadając na Państwa pismo (wniosek) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje.
1. Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ww. czynności były realizowane na podstawie umów dotyczących wykonywania usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, których wykonawcami byli:

1) Grzegorz Woskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla
bezdomnych zwierząt - Grzegorz Woskowski" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Kępa 3 - w I kwartale 2011 r.

2) Tomaszówskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce z
siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 112 działającym na podstawie wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000301404 - w II, III i IV kwartale 2011 r.

2. Liczba wyłapanych zwierząt w trzech kwartałach 2011 r. wynosiła 273, przy czym w
schronisku stale przebywa około 130-140 zwierząt. Danych za pierwszy kwartał 2011 r.
nie posiadamy.

3. Całkowity koszt realizacji ww. zadania poniesiony przez Gminę-Miasto Tomaszów
Mazowiecki wyniósł w 2011 r. 206 923,44 zł. Wykonawcy otrzymywali wynagrodzenie w
formie miesięcznego ryczałtu.

a/a J.K.



TOMASZÓW MAZOWIECKI

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2012(data wpływu na
dziennik) informujemy że , pkt 439 - gmina Tomaszów Maź. miała
podpisaną umowę z Urzędem Gminy Miasto Tomaszów Maź. na
przyjmowanie zwierząt z naszego terenu,; pkt. 440 wyłapano 10
szt, psów na łączny koszt 8,836;29 zł; pkt. 441 koszt realizacji
całego zadania wyniósł 9.121.41 zł. Forma płatności za opiekę jest
formą jednorazową za umieszczcenie psa w schronisku, która
wynosiła 1.150. W bieżącym roku przedłużono umowę do
31.03.2013 r., gdzie koszt ułsugi za 1 szt. przyjętego zwierzęcia
wynosił będzie 1798,20.



Tuszyn, dnia 10.05.2012 roku.

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
oe 11 AA ^ •95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

ZDiZ -6132.1.2012

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 2011 Gmina Tuszyn miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.

2, W roku 2011 gmina utrzymywała w Hotelu średnio miesięcznie około 44 szt psów.
3, Koszty realizacji zadania kształtowały się następująco: za rok 2011 wydatki poniesione za cały

rok wynosiły 93.938 zł.
Płatności dokonywane były w okresach miesięcznych za faktyczną liczbę psów przebywających
w danym miesiącu w Hotelu, oraz odłapanych w danym miesiącu.

Sprawę prowadzi:
Z. Bu siakie wieź
te!. 42 232 1385 wew. 51



FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

Nasz znak: 6140.2.2012 Ujazd, dnia 20 kwietnia 2012 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 16.04.2011 r:

- Gmina Ujazd w roku 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie i hotelowanie

bezdomnych zwierząt z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym Hotel dla Zwierząt z

siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

- Gmina Ujazd w roku 2011 podpisała umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych

zwierząt z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym Hotel dla Zwierząt z siedzibą

w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.

- W roku 2011 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 13 bezdomnych psów.

- Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 90.501,47 zł.

- Ilość hotelowanych psów wg. stanu na dzień 31.12.2011 r. - 46

Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z art.7 pkt.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

o opłacie skarbowej.

Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (44) 719-21-29 we w. 27



OŚ.033.11.2012 Uniejów, dn. 09.05.2012r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

UL Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, iż:

- Gmina Uniejów ma podpisaną umowę na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w zakres której wchodzi również ich odłapywanie z hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56, lok. 2.

- W 2011 roku na koszt Gminy Uniejów w hotelu przebywało 16 zwierząt w tym jeden pies
odłapany w 2011 roku.

- Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w 2011 roku w hotelu wyniósł
35 024,25zł. Płatności odbywają się co miesiąc, po przedłożeniu faktury wraz z wykazem
zwierząt aktualnie przebywających w hotelu.



Fundacja MEDOR
w Zgierzu

Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9

Znak.GKMiOS.614.5.2012 Data. 26.04.2012 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 16.04.2012 r., Urząd Gminy i
Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:

• W roku 2011 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. 42
6713449 lub kom. 501066519.

• Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. było 43 szt.
psów.

• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2011 r. ogółem-80.114 zł.

Z poważaniem

Burmistrz
Jan Serafiński

HP Compaq dc7800
Text Box
LZ Warta



Gmina Widawa

460. Gmina Widawa w 2011 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
sprawowaniu nad nimi opieki. Umowa na czas określony od dnia 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z Hotelem dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź,

461. Na dzień 31.12.2011 r. w Hotelu dla Zwierząt na koszt Gminy Widawa było utrzymywanych 27 psów.

462. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił 66 604.10 zł - płatność oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką schroniska.



Wielgomłyny, dnia 07.05.2012 r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

OZ.6140.7.2012.KS

Stosownie do pisma z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu - 16.04.2012 r.)

dotyczącego udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy

w Wielgomłynach uprzejmie informuje, że w 2011 roku mieliśmy podpisaną umowę

na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z „Hotelem dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego" z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kosodrzewiny 56/2.

W 2011 roku na terenie Gminy Wielgomłyny wyłapano 9 bezdomnych psów, z czego

na koniec roku pod opieką przebywały 4 psy.

Rozliczenie prowadzone było na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt, które

przebywały pod opieką.

Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 8.530,50 zł.



• •• •

Wieluń, 24 kwiecień 2012 roku

GPK.1431.2.2012

Pani
Elżbieta Andrzejewska
Prezes Fundacji MEDOR

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, iż w 2011 roku:

- gmina Wieluń posiadała umowę Nr 250/2010 z 09.07.2010 r. na prowadzenie schroniska

dla zwierząt, zawartą z Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych „FUNNY PETS",

Czartki 49b, 98-200 Sieradz,

- koszty związane z realizacją całego zadania wyniosły 394.142,87zł. Opłata oparta była

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

- wyłapano 111 psów z miasta i gminy Wieluń, w tym 6 psów zostało odebranych przez

właścicieli,

- na dzień 31.12.2011 r. w schronisku przebywały 143 psy.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
W y d z i a ł u G o s p o d a r k i Komunalnej ,

,-: j p|ann.)i5nia Przestrzennego

atarzy na Trzcina

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



B U R M I S T R Z W I E R U S Z O W A
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

tel. /+48 62/7832610, fax. /+48 62/7832611
um(rtwieruszow.pl www.wieruszow.pl

PC/1.

PN-EN ISO 9001:2009

Wieruszów, dnia 26.04.2012 r.

GNIOŚ.1431.3.2012

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.04.2011 r. udzielam informacji na

temat sposobu i ikutków wykonywania, zadania „opiika. n§d bezdomnymi gwiinętami i ioh wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na terenie Gminy Wieruszów.
Gmina Wieruszów w 2011 r. miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi

z firmą: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.

W grudniu 2010 r. w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego przebywało 59 zwierząt pochodzących z terenu

Gminy Wieruszów. W 2011 r. liczba zwierząt umieszczonych ww, Hotelu zmitniała. się w poszczególnych

miesiącach. W ciągu 2011 r. przywieziono 15 wyłapanych zwierząt, a 14 zwierząt opuściło schronisko. Na koniec

grudnia 2011 r. (stan na 29.XII.2011) w Hotelu przebywało 60 zwierząt.

Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 130.777,29 zł. Płatność następowała po wystawieniu faktur

przez firmę Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego po każdym miesiącu.

Z poważaniem



GMINA WITONIA

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 2 kwietnia 2011 r., który wpłynął do nas 17 kwietnia br.
informuję:

475. W 2011 r. gmina miała podpisaną stałą urno we na wyłapywanie i opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami z: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego
Longin Siemiński w Łodzi.

476. Wyłapano i utrzymywano na koszt gminy l psa.
477. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł - 1597,65 zł.

i oparty był na bieżącej ewidencji psa przebywającego pod
opieką.

Urząd Gminy w Witoni

Krzysztof Bojarski



Wodzierady, 2012-05-07

Znak: ROŚ.6140.5.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz, ul. Urocza 9

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2012 roku(data wpływu do tut.

urzędu: 16.04.2012 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że w 2011 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 - 15 psów(201 łr.).

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

z terenu gminy wyniósł 30.068,27 zł w 2011 r., (forma płatności za opiekę

- na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).



Wola Krzysztoporska dn.!8.05.2012r

SR. 6140.7.2012 Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza Nr 9
9 5-100 Zgierz

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję ,iż Gmina Wola Krzysztoporska w 2011 roku miała podpisaną
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Panem Longinem
Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi ul.Kosodrzewiny oraz z filią tego schroniska z siedzibą Wojtyszki
18 gmina Brąszewice.
Ilość wyłapanych psów w 2011 roku ; 12 szt na kwotę 12.956,87 zł.
Płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

.



y . IIEJSK
••)7-320 WOLBORZ

Pi. J a g i e ł ł y 28

Wolborz, dn. 08.05.2012r.

RO.1431.12.2012

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9
95-l00 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2012r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informujemy, że Gmina Wolborz w 20lir nie posiadała stałej

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Doraźnie

współpracowała z Towarzystwem Opieki nad zwierzętami w Polsce Zarząd

Okręgu w Częstochowie. Z terenu naszej Gminy odłowiono łącznie 55 szt.

psów. Koszt realizacji zadania wyniósł 33.000 zł.

u



Urząd Gminy Wróblew
98-285 Wróblew

Wróblew 2012-04-17

FUNDACJAMEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

95-100 Zgierz, ul. Urocza 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku dotyczące:
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - Urząd Gminy we Wróblewie
uprzejmie informuje, że w roku 2011 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt w Łodzi, uł. Kosodrzewiny 56.
W roku 2011 w schronisku przebywało 5 psów.
Na wyżej wymienione zadanie, w roku 2011 gmina poniosła koszty w wysokości -
10 902,00 zł / płatne w okresach miesięcznych poleceniem przelewu/'.

Z poważaniem - Maria Nowak



Zapolice
SG.6140.10.2012 , dnia 25 kwietnia 2012 r.

Urząd Gminy w Zapolicach w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie: „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem "
Informuje, że :

- Gmina Zapolice miała i ma podpisaną umowę na świadczenie usług w pełnym
zakresie, zgodnie z wyżej cytowana ustawą (wyłapywanie, zapewnienie
pomieszczeń, wyżywienie, prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt,
oznaczanie , prowadzenie dokumentacji fotograficznej i przekazywanie jej
urzędowi, zapewnienie opieki weterynaryjnej itp. zgodnie z zawartą umową ) z
Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi

- w 2011 roku zgłoszone były 2 bezdomne psy , i oba adoptowane .Stan psów na
koniec 2011 roku wynosił 32 szt (na dzień dzisiejszy stan jest taki sam)

- Płatność dokonywana jest przelewem po przedłożeniu faktury za dany miesiąc i
załącznika w którym zawarte są takie dane jak : data przyjęcia psa, numer czipu,
opis wyglądu psa oraz uwagi w których są adnotacje czy pies przebywa jeszcze w
schronisku jeżeli nie to co się z nim stało. Koszt realizacji całego zadania za 2011
rok wynosił 63710,00 zł.

Inspektor ds. społeczno - gospodarczych

/-/ Henryka Kochelska



Giaiaa Źaraów
ul. Opoczyńska 5
36- 330 Tarnów

Zamów, dnia 23,04.2012 r.

FtrHBACJA MBDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95- 1OO

W odpowiedni na pismo s dnia 2.04, 2012 r, f data wpłyvm do tut. Ut^ędu

16.CH.201.2 r.) w a&łącaertu.i przesyłam informacj? zgodnie z wnioskietn

o tjdKiel^nie Informacj? publicznej;

* Gmhui Zamów w 2011 roku tue miaia podpisanej staiej umowy1 na

wyJapywanie ^wjersa?:. W 2012 roku taka umowa została podpisana,

* Na cMeń dsasiejśsy gmina nie ponosiła wydatków na utrzymanie

^wier^t w schroniskach.

* Na rok 2012 w budżecie gminy zostały z&be&pieczpne środki

w ^^/so kości 1.0 000 'd.

^^ffn^O&£^L.
&^^^^vmM



FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

HIT 6140.15.2012 Zduńska Wola, 15 maja 2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012
roku (data wpływu 16 kwietnia 2012 r. do rut. urzędu) w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"..przekazuję następujące
odpowiedzi;

Ad 502. W 2011 roku Miasto Zduńska Wola miało podpisaną umowę w oparciu o przepisy Ustawy
PZP z Firmą Pana Longina Siemińskiego „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiński", ul. Kosodrzewiny 56 92- 411 Łódź, a na usługi weterynaryjne zwierząt (psów, kotów)
na rok 2011 Miasto miało podpisaną umowę z Przychodnią dla Zwierząt „ GAJA l PRZYJACIELE".,
ul. Szadkowskiej 23/1, 98-220 Zduńska Wola;

Ad 503. w 2011 roku od stycznia do grudnia odłowiono 48 zwierząt z terenu Miasta Zduńska
Wola, a w hotelu przebywało 187 szt. zwierząt począwszy od 2005 do 2011 r.

Ad 504. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku:
Hotel - 417 351,40 zł i usługi weterynaryjne w Przychodni -10595,20 zł
Koszty ww poniesione w Hotelu obejmuj ą również utrzymanie zwierząt, które przebywaj ą tam od
roku 2005 do 2011. Rozliczenie usług oparte jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
Hotelu na podstawie Faktury VAT.



Urząd Gminy Zduńska Wola
98-220 Zduńska Woła 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

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

W.Gk.6140.02.20.2012.AS dn. 20.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012
roku (data wpływu 16.04.2012 r.) przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Ad 499
Gmina Zduńska Wola w roku 2011 zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom na podstawie
zawartej umowy z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego
z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2; 92-411 Łódź. Poza umową stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki Gmina Zduńska Wola nie udzielała żadnych
dodatkowych zleceń w w/w zakresie.
Ad 500
Ilość zwierząt (psów i kotów) wyłapanych i utrzymywanych przez Gminę Zduńska Wola jest
wartością zmieniającą się w poszczególnych miesiącach w roku, co jest związane m. in.
z dokonywanymi adopcjami i nowymi zgłoszeniami. W roku 2011 z terenu Gminy Zduńska
Wola zostało wyłapanych 50 psów. Natomiast łączna ilość psów i kotów utrzymywanych na
koszt gminy, na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 71.
Ad 501
Koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011
wyniósł 128 438,65 zł. Płatności były realizowane na podstawie faktycznie dokonywanych
zgłoszeń i rzeczywistych ilości zwierząt przebywających w schronisku w danym okresie
rozliczeniowym.

Sprawę prowadzi: Anna Szymczak
Tel.: (O 43) 825 33 67



Zduny dn. 17 kwietnia 2012 roku
ROS.1431.3.2012

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciel bezdomnych zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku informuję,
że:

1. W 2011 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 ze schroniskiem
w Wojtyszkach.

2. W 2011 roku z terenu gminy Zduny wyłapano 17 psów. Obecnie
utrzymywanych jest 18 psów.

3. Koszty realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 23736 zł
brutto. Płatność za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.



Żelechlinek, dn. 18.04.2012 r.

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT
ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

GJG 7021.4.15.2012

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 02 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy w Żelechlinku informuje, że w 2011 roku

dokonano na podstawie zlecenia z firmą PHU „MADAX" Ryszard Majewski, ul. Łódzka 15,

97-217 Lubochnia odłowienia l szt. psa. Ponadto Gmina Żelechlinek nie prowadziła

w tym czasie żadnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, co tym samym przekłada się na

brak jakiejkolwiek pisemnej umowy ze schroniskiem zwierząt.

^
l

i



ŻELÓW

Nasz znak: BRM. 1431.1.27.2012 Żelów, 23. 04. 2012 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu

Miejskiego w Zelowie) o udzielenie informacji publicznej informuję:

Gmina Żelów w 2011 r na opiekę i wyłapywanie bezdomnych psów posiadała

podpisaną umowę z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym Hotel dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi.

W 2011 roku zapewniono opiekę 30 bezdomnym psom, a na koniec roku na koszt

gminy utrzymywanych było 46 psów,

Koszty realizacji zadań z zakresu ochrony nad zwierzętami w 2011 r. wyniosły 92

374 zł. Za świadczone usługi wynagrodzenie miesięczne w/g aktualnego stanu

przebywających zwierząt w danym miesiącu.

W załączeniu przekazuję odpowiedź Burmistrza Żelowa Urszulę Świerczyńską,

Z poważaniem
Renata Lodczyk
Stanowisko ds. informacji publicznej
Urząd Miejski w Zelowie



URZĄD GMINY ZGIERZ
Referat Ochrony Środowiska

i Rolnictwa
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: 42-716 25 15, wew. 111 Zgierz, dn.01.06.2012 r.

ZS.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz, ul. Urocza 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. (data wpływu do Urzędu: 16.04.2012r.),

znak: LZ 170, w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu - Referat Ochrony

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgierz informuje, że w roku 2011 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 2011 r. z terenu Gminy Zgierz do Hotelu dla Zwierząt trafiły 64 szt. bezpańskich psów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w Hotelu przebywała następująca ilość zwierząt:

2006r. - 12 sztuk psów

2007r. - 9 sztuk psów

2008r. - 9 sztuk psów

2009r. - 13 sztuk psów

2010 r-26 sztuk psów

2011 r. - 49 szt. psów + l kot

Opłata naliczana jest za odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobytu w Hotelu.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł - 225.969,27 zł

/i
Kierownik Referatu

Ochrony Środovw k's i/Rolnictwa

mgr ir/z. Andrzej Gibki
v—'



Złoczew 30.04.2012

Znak: 6070.8.12

Fundacja MEDOR

„PRZYJACIELE BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT"

ul. Urocza 9

95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. Urząd Miejski w
Złoczewie informuje:

1. Urząd Miejski ma podpisaną urno we z firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego" 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2

2. Koszt pobytu jednego psa w 2011 roku wynosił 5 zł plus VAT za dobę.

3. Koszt całego zadania wyniósł:

w 2011 roku 2226,50 zł

Płatność dokonywana jest przelewem na podstawie comiesięcznej faktury VAT.

/ / 5
(zsaMw Ffedzik



Żychiin.dnia 17-04-2012r.

OP.1431.16.2012

Fundacja MEDOR

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

III. Urocza 9

95-100 Zgierz

Urząd Gminy w Żychlinic w odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2012r. działając

w myśl art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U z 2001r Nr 112 . póz.1198 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

- Gmina Żychlin w 2011 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Firmą Usługową I I H R K U I . H S . /bigniew Szczechowicz z sicd/ibą

w miejscowości Kotliska 6. 99-300 Kutno oraz umowę na zapewnienie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel" z siedziba w miejscowości Kotliska 13, 99-300 Kutno.

- w 2011 roku średnia ilość psów z terenu gminy Żychlin przebywających

w Schronisku wynosiła około 20 osobników/ miesiąc. W przeciągu minionego roku wyłapano

z terenu gminy 7 psów.

- koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł: 44.618,25zł (Schronisko) i 1.639.47zł

( wyłapywanie). Płatność za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieka Schroniska.
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