Aleksandrów, dn. 22-03-2013 r.
FUNDACJA MEDOR
Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
Znak:GR-614/1/2013
W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy w Aleksandrowie
informuje, że od 10 kwietnia 2012 roku Gmina Aleksandrów zawarła z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 reprezentowanego przez Pana
Longina Siemińskiego umowę na wyłapywanie oraz przetrzymywanie bezdomnych zwierząt
z terenu gminy.
W 2012 roku przez w/w firmę zostały wyłapane i są przechowywane w hotelu dla
zwierząt 2 szt. bezdomnych psów.
Koszt wyłapania i dostarczenia do schroniska jednego zwierzęcia oraz oznaczenie
go czipem wniósł - 75,00 zł netto, a koszt pobytu i utrzymania jednego zwierzęcia w schronisku
to 5,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę. W 2012 roku koszt całego zadania to kwota 2938,47 zł
brutto.

Otrzymują:
l. Adresat.

•2. A/a.
._*•

Aleksandrów Łód/ki, 03.04.2013r.

MCZK.6140.68.2013

Fundacja „Medor"
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.02.2013r.
(l 8.03.2013r. data wpływu do Urzędu Miejskiego), na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, informuję iż:
1. W roku 2012 Gmina Aleksandrów Łódzki na stałe miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki / Fundacją „Medor"
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt.
2. W roku 2012 na koszt Gminy zostało wyłapanych 220 psów i 132 koty.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 340.135,50 zł na podstawie
comiesięcznych wystawianych rachunków.

Andrespol, dnia 19 marca 2013r.

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

RSO.1431.1.2013

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu informuje:
1. w roku 2012r. w zakresie odłapywania, hotelowania i zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom gmina miała zawartą stałą umowę z Hotelem
Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2;
2. w 2012r. odłapano na terenie gminy Andrespol 23 psy i 2 koty, a stan
zwierząt na koniec roku to 77 psów i 2 koty. Za utrzymanie wszystkich
zwierząt gmina ponosi opłaty;
3. koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 169.917,90 zł. Formą
płatności jest przelew dokonywany co miesiąc, po otrzymaniu faktury.

Bedlno. 2.04.2013 r.
RiOS. 1431.4.2013
FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
UL. UROCZA 9
95-l00 ZGIERZ

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej (doręczony dn. 18.03.2013r.)

Zgodnie z art, 13 ust. l ustawy z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112. póz. 1198 z poza zm) informuję:
l.
Wobec braku obowiązku ustawowego Gmina Bedlno w 2012 r. nie posiadała
podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt ani umowy ze schroniskiem na opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi. W 2012 roku Gmina Bedlno nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, ponieważ nie istniała taka
potrzeba.

2.
W 2012 roku nie wyłapano i nie utrzymywano zwierząt na koszt Gminy, Gmina nie
ponosiła również opłat ryczałtowych na opiekę nad zwierzętami.

AnnaŁapieś
Urząd Gminy w Bedłnie
insp. ds. rolnictwa i ochrom środowiska

Będków. dn. 22.03.2013 r.
Nasz znak: P.Z.6140.4.2013

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

Stosownie do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z. dnia
15.02.2013 r. (data wpływu 18.03.2013 r.) bez znaku:. Urząd Gminy Będków informuje iż:

Ad. l) W 2012 roku Gmina Będków miała zawartą umowę na doraźne wyłapywanie bezdomnych
zw ierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domów ego z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56 lok. 2,
Ad.2) W 2012 roku nie wyłapano żadnego psa ani kota z terenu rut. gminy.
Ad. 3) Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 1500 zł. Były to kos/ty zakupu
karmy na dokarmianie bezdomnych kotów oraz na poprawę warunków przebywania psów
oddanych do adopcji indywidualnym właścicielom.

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

Nasz znak: 6143.4.2013

Białaczów, dnia 20.03.2013r

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r / data wpływu 18.03.2013r/ ,Urząd
Gminy w Białaczowie informuje, iż w 2012r mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie
i zapewnianie dalszej opieki bezpańskim psom z terenu naszej gminy z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 .
W ubiegłym roku nie zgłosiliśmy tam żadnego zwierzaka.
Pojawiające się sporadycznie bezdomne psy trafiały do gospodarstw rolnych na
terenie naszej gminy.

* //
!h

Biała Rawska, dnia 27.03.2013r.

Nasz znak: OS.III.6140.12.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013r. (data
wpływu do Urzędu 18.03.2013r.), Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska udziela odpowiedzi
na zadane pytania:

1. Gmina Biała Rawska w 2012 roku posiadała zawartą umowę z Panem Zbigniewem
Jaworskim

Opieka Nad Zwierzętami Domowymi

„Przytulisko" 05-870 Błonie,

ul. Krótka 3 w zakresie interwencyjnego odbierania, bezdomnych agresywnych psów
błąkających się pozostawionych bez opieki sparzających poważne zagrożenia ula ludzi lub
innych zwierząt z terenu miasta i gminy Biała Rawska oraz sprawowania opieki nad
odebranymi zwierzętami.

2. W roku 2012 wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy było 5 psów bezdomnych
agresywnych.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 21 600,00zł. brutto, forma płatności
ryczałtowa miesięczna za odłów i przyjęcie pod opiekę.

Bielawy, dn. 21.03.2013r.

RPG.6140.6.2013

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 roku (wpłynęło do urzędu w dniu
18.03.2013r.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 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
utrzymywanych na koszt gminy.
- w 2012 roku Urząd Gminy w Bielawach utrzymywał 2 psy.

i/lub

3. Jaki był w 2012 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 2012 roku koszt realizacji zadania wyniósł 12.001,00 zł, (w tym pobyt psów w
schronisku, dożywianie zwierząt, sterylizacja). Finansowanie zadania oparte bylo na bieżącej
ewidencji zwierząt w schronisku, a także w miarę zaistniałych zdarzeń.

Blaszki, dnia 2013.04.02
FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
UL. UROCZA 9
95-100 ZGIERZ

GGBRiOS 6140.1.2013
W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 18.03.2013 r. dotyczące „ opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą
o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję:
-

gmina posiadała w 2012 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 2012 r. - 10 psów,

-

gmina poniosła koszt na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz
z odłapaniem w 2012 r. - 24066 zł.,

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

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec 25. 04. 2013r
OŚ-7625 / 2 / 2013 r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9, 95 - 100 Z g i e r z

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej w zakresie „ opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013 r, które wpłynęło do
tutejszego Urzędu w dniu 18.03.2013 roku, Gmina Bolesławiec informuje, że :

Ad. l Gmina Bolesławiec nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt
i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
W razie potrzeby (zgłoszenia przez miejscową ludność o pojawieniu się bezdomnego
zwierzęcia ) pracownicy techniczni Gminy odławiają wskazane przez mieszkańców
zwierze.
Ad. 2. W 2012 roku Gmina Bolesławiec odłowiła 2 bezdomne psy.
Ad. 3. Gmina Bolesławiec odławia bezdomne zwierzęta ( psy ), które trafiają na teren
oczyszczalni ścieków. Gmina Bolesławiec stara się zabezpieczyć godziwe warunki dla
odłowionych zwierząt. Zakupiła budy i kojce ( 1.590,48 złotych ) dla wyłapanych
bezdomnych zwierząt i zaadaptowała je do pilnowania oczyszczalni ścieków w Chotyninie.
Jest dla nich zakupywana karma , chleb i są karmione przez pracowników oczyszczalni
ścieków ( koszt zakupu wyżywienia w 2012 roku wyniósł 1.118, 20 złotych ). W 2012roku
Gmina Bolesławiec zakupiła dwukrotnie karmę dla kota, który poruszał się w obrębie wsi
Chotynin. Kot został adoptowany przez jedną z mieszkanek tej wsi. Koszt zakupu karmy
wyniósł - 16 , 50 zł.
Teren Gminy Bolesławiec jest terenem rolniczym, pojawianie się dzikich kotów należy do
rzadkości. Jeżeli bywają adoptują się w zagrodach u rolników.
Gmina Bolesławiec korzysta z usług medycznych Gabinetu weterynaryjnego ECOYET Sc.
ul. Ogrodowa 7, 98 - 430 Bolesławiec. W 2012 roku całkowity koszt usług wyniósł 550,00
złotych.
Z poważaniem

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

Bolimów, dnia 26.03.2013 r.

GRP.6140.9.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.02.2013 r. przedstawiamy poniżej
informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
1) W 2012 roku zgodnie z umową wyłapywaniem bezdomnych psów i zapewnienie im
opieki zajmował się Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego, ul. Kosodrzewiny 56,
92-411 Łódź. Ponadto finansowaliśmy opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi
zwierzętami, prowadzoną przez weterynarza - Grzeszczyńskiego Witolda, Kolonia
Bolimowska Wieś 44, 99-417 Bolimów
2) W ramach zleceń w 2012 roku wyłapano 8 sztuk bezdomnych psów i zapewniono im
opiekę poprzez umieszczenie w schronisku.
Natomiast w ramach umowy z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego do dnia
31.12.20012 zapewniono utrzymanie 17 psów.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 30 769,45 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy).
Była to opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką hotelu. Poza tym na opiekę weterynaryjną wydano 480 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt złotych).

Jednocześnie, uznając iż Państwa zainteresowanie wynika z troski o los bezdomnych
zwierząt prosimy o wzięcie udziału w poszukiwaniu domu dla zwierząt odłowionych z terenu
naszej gminy. W załączeniu przesyłamy płytę, ze zdjęciami psów do adopcji.

Z poważaniem:

Brąszewice, dn.29.03.2013r.

IT.6140.1.2013

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013r.

Urząd Gminy w Brąszewicach udziela odpowiedzi na pytanie umieszczone we
wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013r.:
Pyt.l. W 2012 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 umieszczaniu w hotelu,
2. całodobowej opieki polegającej na wyżywieniu, nadzorze weterynaryjnym,
profilaktyce i leczeniu,
prowadzenia ewidencji hotelowania psów.
Ilość zwierząt psów utrzymywanych na koszt gminy w roku 2012 wynosi
12 szt. miesięcznie.
Pyt.3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł - 25 448,70 zł. Płatność miesięcznie,
przelew.

Brzeziny 20 marca 2013r
RI.6140.6.2012

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 2012r. 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 2012r na terenie schroniska przebywało 90 zwierząt (psów i kotów)
utrzymywanych na koszt gminy.
3. Całoroczny koszt utrzymania zwierząt w roku 2012 wyniósł 191 436,89zł oparty na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Brzeziny, dn. 20.03.2013r.
SROS. 6140.04.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy:
1. Wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w 2012r. zajmowała się firma
„Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" Longin Siemiński;
2.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy były 93 sztuki
zwierząt;

3.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2012r. wyniósł 210 582,83 zł, płatność była dokonywana
na podstawie comiesięcznej ewidencji zwierząt;

Wyk. 2 egz.
1 egz. adresat;

2 egz. a/a;

Brzeźnie 22.03.2013 r.

R.6140.1.2013
FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
KRS: 226639
ul. Urocza 9
95-l 00 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013 roku a otrzymane
dnia 18.03.2013r., Urząd Gminy w Brzeźniu informuje, że posiadał zawartą w
2012 roku 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, gin.

Brąszewice na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnie
oraz opiekę nad wyłapanymi zwierzętami.
W 2012 roku z terenu Gminy Brzeźnie umieszczono 9 bezdomnych
psów i l kota, a na dzień 31.12.2012r. w/w Hotelu w Łodzi stan wynosił
21 psów i l kot. Koszt realizacji całego zadania tj. wyłapywanie bezdomnych
psów i hotelowanie - opieka nad wyłapanymi psami pokrył Urząd Gminy na
podstawie wystawionych przez zleceniobiorcę faktur VAT, który wyniósł
45 037,68 złotych.

Rol.6140.4. 2013

Buczek, dn. 22.03.2013r

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

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 15 lutego 2013r informuję iż:
1) Gmina Buczek miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Longin Siemiński
mieszczącą się przy ulicy Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź.
2) Obecnie w schronisku przebywa 5 szt.
3) Koszty utrzymania psów w roku 2012 wyniosły 15. 202,80 płatność na podstawie faktury
w oparciu o ewidencję zwieYząt.

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9
97-100 Zgierz

Nasz znak:

Data:

RG.1431.2.2013

19.03.2013 r.

W związku z prośbą o udzielnie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Gmina Budziszewice przesyła
następujące informacje:
1) w 2012 roku podpisano umowę na wyłapywanie zwierząt z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego „ ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, Łódź prowadzonym przez Longina Siemińskiego;
2)

na koszt gminy w 2012 roku w hotelu przebywało 9 psów;

3) koszt realizacji całego zadania wyniósł 15 340,56 zł. Opłaty dokonywane były co miesiąc na
podstawie przesyłanych faktur i bieżących ewidencji hotelowanych psów.

Burzenin dnia 25.03.2013 r.

OS 6140.10.2013
Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
15.02.2013 r. (data otrzymania wniosku 18.03.2013r.) w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd
Gminy przekazuje informacje w poniższym układzie:
l .W 2012 roku Gmina Burzenin miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
domowego 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
2. Zbiorcze zestawienie danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w 2012 r.
Data
odłapania
2005.12.16
2007.07.06
2008.01.21
2011.01.26
2012.04.16
2012.09.10
2012.11.13

Numer

Płeć

Opis z.wierzęcia

13362
982061600016859
982061600018111
982061600046676
982061600048570
982061600050412
982061600048042

pies
suka
pies
pies
suka
suka
suka

duży, szary
mała, szara-siwa
duży .żółty
duży, czarno-podpalany
średnia ruda z białymi znaczeniami
mała czarna podpalana
średnia, tricolor

3.Koszt realizacji całego zadania 14.240,96 zł .Płatność oparta była na bieżącej ewidencji
przebywających i odłapanych zwierząt.

Chąśno,dn.2013.03.20.

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

RPG.6140.1.2013

Urząd Gminy w Chąśnie informuje, że w roku 2012r. gmina miała
zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„ Przyjaciel" w Kutnie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
W roku 2012 na terenie naszej gminy wyłapane były cztery psy, a dwa psy
urodziły się w schronisku.
Na koszt gminy w 2012roku w schronisku utrzymywane były maksymalnie 6
psów.
Gmina miała również zawartą umowę z Przychodnia Weterynaryjną sc TOMYET
Jolanta i Tomasz Wojciechowscy w Łowiczu ul Chełmońskiego 31 na świadczenie
usług weterynaryjnych na rzecz bezdomnych psów i kotów, oraz innych zwierząt z
terenu gminy Chąśno w tym wykonanie świadczeń obejmujących całodobową
opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych
zwierząt.
W w/w przychodni udzielono pomocy czterem psa.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.354,37 zł.
Opłata, którą ponosimy jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką schroniska.

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Z g i e r z
Wasz znak LZ 24
Nasz znak : RG:6I40.7.2013

z dnia 15.02.2013r
data : 19.03.2013

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013 (data
wpływu do Urzędu Gminy 18.03.2013r) w sprawie udzielenia publicznej informacji na lemat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie - Urząd Gminy w Cielądzu niniejszym informuje:
l .czy i z kim gmina miała w 2012 stałe umowy albo udzielała doraźnych
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki ?

zleceń na

odp. Gmina Cielądz w 2012roku posiadała zawartą umowę z „ Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego" Longin Siemiński 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok .2 ,a do
obowiązków Zleceniobiorcy należało :
a/ odbiór .wyłapywanie zwierząt i dostarczenie do schroniska,
b/ znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne,
c/ przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt,
d/ prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy co miesiąc
o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierząt.
e/ opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku , w tym zapewnienie
oraz opieki lekarsko- weterynaryjnej (profilaktyka .leczenie)
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach /kotach) wyłapanych
na koszt gminy w 2012 roku ?

i/ lub utrzymywanych

odp. W roku 2012 w schronisku z terenu gminy Cielądz przebywało 5 szt psów .
3./ jaki był w 2012r koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką , inna) ?
odp. Koszt utrzymywania psów w roku 2012
- 11 377,50zł
Płatność za wykonaną usługę obejmowała okresy miesięczne oparte na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką schroniska .

FUNDACJA MEDOR
95-100 Zgierz
ul. Urocza 9

Znak: 6140.1.2.2013

Czarnocin,2013-03-27

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy jak niżej:
- w 2012 r. Gmina Czarnocin miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem
Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego" w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
- ogółem na koniec 2012r. w hotelu było 5 psów , z tego 3 szt. z poprzednich lat, 2 psy wyłapane
w 2012r. Ogółem koszty poniesione z utrzymaniem w/w psów, ich wyłapaniem itp. w 2012 r.
wyniosły-7.355,40 zł.
-Zgodnie z umową oraz obowiązującymi aneksami do umów - gmina ponosi opłaty za wyłapywanie
i dostarczanie zwierząt do schroniska, za ich oznaczenie chipem, hotelowanie i utrzymywanie. Opłata
wnoszona jest co miesiąc, po wystawieniu faktury
przebywających pod opieką.

i oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt

Fn.Y.R.6140.06.2013

Czarnożvłv 20-03-2013r.

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
LI. Urocza 9
95-lOOZaierz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2013 roku. Urząd Gminy
Czamożyły informuje, że działając na podstawie znowelizowanej

ustawy

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106. póz. 1002. z póżn. zmianami)
w 2012 roku została nawiązana

współpraca z Fundacja

„Zwierzyniec",

organizacją pozarządowy, z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nir 0000215068 w dniu 18-082004 r. na podstawie umowy zawartej na okres jednego roku.
W roku 2012.

na zlecenie Urzędu Gminy Czarnożyły, Fundacja

„Zwierzyniec" wyłapała 2 bezdomne psy. 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 realizacje zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom w 2012 roku z budżetu gmim przekazano 2.000.00 zł.

Czastary, dn. 25.03.2013r

GK 6140.3.2013
Fundacja MENOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18.03.2013r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " - Urząd
Gminy Czastary informuje:
1. W 2012r gmina Czastary miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi;
2. W Hotelu dla Zwierząt w Łodzi w miesiącach do stycznia do marca 2012r przebywały
3 psy, a od kwietnia do grudnia 2012r - 2 psy;
3. Całkowity koszt utrzymania psów w Hotelu dla Zwierząt wyniósł w roku 2012
5922,00 zł ( pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote). Płatność oparta jest na
podstawie ewidencji przebywających w Hotelu zwierząt - stawka dobowa 6 zł netto.

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

Nasz znak : 6140.3.2013

Data: 2013-03-22

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: LZ29 z dnia 15 lutego 2013 roku uprzejmie
informuje, iż Gmina Dalików w 2012 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 wykonywała na podstawie umowy Firma Usługowa „HERKULES"
Zbigniew Szczechowicz - Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz.
W 2012 roku w w/w schronisku przebywało czternaście bezdomnych psów z terenu
gminy Daiikow. Łączny koszt wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(usługi weterynaryjne, wyłapywanie i utrzymanie w schronisku) w 2012 roku wyniósł
16513,42 zł. Płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku gmina
dokonuje miesięcznie na podstawie bieżącej ewidencji prowadzonej przez schronisko.

Z poważaniem

Daszyna, dn. 05.04.2013r.

RGG. 6140.6.2013
Fundacja „Medor"
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Daszyna informuje, że w 2012 roku Gmina Daszyna miała zawarte stałe umowy

na

wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
Usługi polegające na wyłapywaniu zwierząt i ich przetransportowaniu do schroniska
wykonywał na podstawie zawartej pisemnej umowy Pan Zbigniew Szczechowicz - Firma
Usługowa „HERKULES'" z siedzibą w

Słowiku, natomiast usługi polegające

na

przyjmowaniu zwierząt do schroniska, przetrzymywaniu ich w schronisku przez okres
przewidziany ustawą o ochronie zwierząt

oraz zapewnieniu im opieki świadczyło, na

podstawie zawartej pisemnej umowy, Schronisko dla Bezdomnych Z,wierząt Domowych
,.PRZYJACIEE z siedzibą w Kotliskach.
W 2012 roku w schronisku przebywało łącznic 10 psów. Kontroli stanu psów
przebywających w schronisku i ich warunków bytowych dokonują pracownicy Urzędu
Gminy Daszyna, a także raz w roku Komisja Socjalno-Bytowa Rady Gminy w Daszynie.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 12.770,04 zł. Płatności
dokonywane były zgodnie z umowami, po przedłożeniu faktury. Forma płatności za opiekę
;
oparta była na bieżącej ewidencji zv, erząt przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:
\_. _adresat;
2. a/a

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

Dłutów, dnia 27.03.2013r.

GMC. 1431.1.2013

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam następujące
informacje:
1. Gmina Dłutów w 2012r. na wyłapywanie zwierząt oraz zapewnienie im opieki do czasu
znalezienia nowych właścicieli miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sanikom sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Staszica 5.
2. W 2012r. z terenu gminy wyłapano 16 bezdomnych psów, zaś kotów do schroniska nic
oddano. Średnio w schronisku przebywało 12 psów z Gminy Dłutów. W ciągu roku całkowita
liczba zwierząt, które przebywały w schronisku to 29.
3. Całkowity koszt zadania wyniósł 74 948,22zł. Płatności dokonywano w oparciu o bieżącą
ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

Dmosin, dnia 20 marca 2013r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-l 00 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu
18 marca 2013r. 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 2012 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 w roku 2012
wyniósł 173.294,69zł.

Dobroń2013 .03.20.

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
znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne.
przeprowadzanie pietnastodniowej kwarantanny
prowadzenie ewidencji zwierząt
opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku.

2.W 2012 r. na koszy Gminy wyłapano 9 psów na koniec grudnia przetrzymywanych było

33 psy.

3.Całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł 66 415.40Szł 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.dobrvszyce.era@gminypolskie.pl

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

Znak: 6140.01.2013
Dobryszyce, 2012.04.02

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Gmina Dobryszyce informuje :

Gmina Dobryszyce od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. miała podpisaną umowę z FOZ „Ulga
w Cierpieniu"

Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi

Tarnowskie Góry , ul. Częstochowska 58.
Ewidencja psów 2012 r.
W 2012 r. Gmina Dobryszyce wyłapała i zapewniła opiekę 15 psom .
Koszt realizacji zadania w 2012 r. - 22 .979, 15 zł.

Z poważanie m

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

42-600

Urząd Gminy w Drużbicach

Fundacja Medor
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

GMINA

| RGKF.033.1.25.2013

Drużbice, dnia 27 marca 2013 roku

FAIR PLAY
2010

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 roku ( data wpł. do tut. Urzędu
5 18 marca 2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
* i skutków wykonania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich

i

° wyłapywanie" informuję, iż Gmina Drużbice w 2012 roku miała podpisaną umowę
l
l z Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych "FUNNY PETS" Marta Szturma
j z siedzibą w Czartkach 49b, 98 - 200 Sieradz. W 2012 roku na koszt gminy było
i
l utrzymanych w schronisku 21 psów. Kotów w schronisku nie posiadamy. Koszt
l realizacji całego zadania wyniósł około 40 tysięcy złotych. Płatność za opiekę
l następowała każdego miesiąca na podstawie otrzymanej faktury.

Otrzymują:
1.

2.

Fundacja Medor
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95-l 00 Zgierz
a/a

Drużbice 77 A
97-403 Drużbice
TEL: +48446311078
+4844631 1079
FAX: +48446311259

Osoba do kontaktu: Wachowicz Małgorzata tel. (44) 631 -10-79 (wew.20)

www.druzbice.pl
e'mail: sekretariat@druzbice.pl

'

Galewice,20.03.2013 r.

Nr 6140.2.2013

FUNDACJA MEDOR

Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
Ul.Urocza 9,

95-100 ZGIERZ

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 lutego 2013 r. uprzejmie informuję:

1. W roku 2012 Gmina Galewice miała zawartą stałą umowę na wykonywanie
doraźnych zleceń wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki z
Hotelem dta Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi Longin Siemiński.
2. Na koniec roku 2012 w schronisku przebywało 15 szt. bezdomnych zwierząt z terenu
gminy. W roku 2012 do schroniska trafiło 10 psów ( w m-cu IH 6 szt. Szczeniąt,w m-

cu IV 2 szt, w m-cu XI l szt., w m-cu XII l szt).
3. W 2012 roku Gmina wydatkowała kwotę 27.838,59 zł tytułem wyłapania, transportu
i opłaty za opiekę .

Z poważaniem
Grażyna Tęsiorowska
Sekretarz Gminy

1SANK !X«i!WH

EE

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska nr 15
95-015 GWWNO
tel/fax: (0-42) 7-191-151
e-mail:sekretariat_um@glowno,pl
i***********************************-;.-**************************************

Głowno, dnia 25 marca 2013 roku

ITB. 1431.2.2013
FUNDACJA MEDOR
Przyjaciel Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Głownie 18.03.2013r.) o udzielenie informacji publicznej informujemy:
ł. Zgodnie z Uchwałą XVI1/136/08 z dnia ł 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 zakładem budżetowym gminy.
2. Według stanu na dzień 31.12.2012r. na koszt gminy było utrzymanych: 75 dorosłych
psów, 9 szczeniaków i 12 kotów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 130.000,00 zł. Urząd Miejski
w Głownie rozliczał się z Miejskim Zakładem Komunalnym w Głownie na podstawie
przedłożonych faktur, do których załączone były informacje o poniesionych kosztach
wraz z dokumentami, które je potwierdzały (kserokopie faktur, kart drogowych
z wykazem kilometrów i innych dokumentów).

Wójt C/miny C/łowno
ZnakiSG. 1432.12.2013

Głowno, dnia 21 marca 2013 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 lutego 2013 r. / data
wpływu do urzędu 18.03.2013r./ o udzielenie informacji publicznej Urząd
Gminy Głowno informuje :
1. W roku 2012 Gmina Głowno miała podpisaną umowę na wyłapywanie
psów bezpańskich i bezdomnych i zapewnienia im opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.
2. W 2012 na terenie gminy zostało odłapanych i dostarczonych do Hotelu 8
psów bezpańskich , natomiast w 2012 roku w Hotelu przebywało na koszt
gminy średnio 25 psów.
3. W roku 2012 całkowity koszt realizacji zadania w zakresie odłapania i
zapewnienia opieki nad wszystkimi zwierzętami z terenu naszej gminy
przebywającymi w Hotelu wyniósł 60.399,15 zł.
Zgodnie z zawarta umową wynagrodzenie należne zleceniobiorcy za
wykonywanie usługi przekazujemy przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury za dany miesiąc wraz z wykazem zawierającym dane
o ilości odłapanych i dostarczonych do schroniska zwierząt w danym
miesiącu oraz aktualną ilością psów przebywających w schronisku a
odłapanych na terenie gminy Głowno.
Z poważaniem

Wójt Gminy Głowno ul. Kilińskiego2, 95-015 Głowno, tel.:+48 (42) 719-12-91; 719-13-54; fax+48 (42) 719-20-08
vvwvv.gmina-glowno.pl; e-mail: sekrctariat@gmina-glovvno.pl NIP: 733-10-22-625; RKGON: 000543574

Głuchów, dnia 04.04.2013r.

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9; 95-100 Zgierz

RG.6140.15.2013

Urząd Gminy w Głucho wie w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 15 lutego 2013r. (wpłynął do Urzędu Gminy w Głuchowie w dniu
18.03.2013r.) w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udziela
następującej informacji:
1 .W 2012 roku Gmina Głuchów miała podpisaną stałą umowę na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu tj. z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56
lok.2, schronisko w Wojtyszkach.
2. W 2012 r. z terenu Gminy Głuchów odłapanych zostało 8 psów bezdomnych, z których
2 zostały oddane do adopcji. Na koniec 2012 r. pod opieką w schronisku w Wojtyszkach
przebywały 34 psy z ternu Gminy Głuchów.
3. Koszt realizacji całości zadania w 2012r.wyniósł 71 208,23 zł.( odłapywanie, wyżywienie,
opieka weterynaryjna, profilaktyka - szczepienia, czipowanie, sterylizacja lub kastracja).
Płatność za realizację zadania oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku i następowała po wystawieniu faktur za każdy miesiąc kalendarzowy.
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odpowiedz na wniosek Gmina Godzianów
Marta Panak
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W odpowiedzi na Państwa pytania odnośnie opieki na bezdomnymi zwierzętami informujemy iż
Gmina Godzianów w 2012 roku miała stała umowę dotyczącą wyłapywania zwierząt z firmą HOTEL
DLA ZWIERZĄT! PTACTWA DOMOWEGO, LCNGIN SIEMIŃSK1
Obecnie w schronisku przebywa jeden pies odłowiony na terenie gminy Godzianów
Koszt zadania w 2012 roku to 1756,44 zł
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Fundacja MEDOR
ul Urocza 9
95-100 Zgierz

S. 6140.5.2013

Gomunice, dnia 19 marca 2013r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.02.2012 ( wpływ
18.03.2013) Wójt Gminy Gomunice informuje, że gmina:
1. posiada zawartą umowę na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych
zwierząt z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiątkowski w Łodzi. Zgodnie z umową wyłapywane zwierzęta są
leczone, szczepione, sterylizowane i czipowane.
2. Obecnie umieszczanych jest w schronisku 13psów.
3. Umowa nie przewiduje opłaty ryczałtowej i jednorazowej. Koszt
wyłapywania, leczenia, sterylizacji, znakowania i utrzymania
zwierząt w roku 2012 wyniósł 31384,08 zł.

Z poważaniem
Krzysztof Gaborski - sekretarz gminy

Gorzkowice dnia 28.03.2013.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-l00 Zgierz
ul. Urocza 9

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
1. W 2012 roku gmina Gorzkowice podpisała umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hoteł dla zwierząt i ptactwa
domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 92-411 Łódź.
2. Zbiorcze dane o ilości złapanych sztuk - 2 psy
3. Koszt realizacji całego zadania - 5.012,96

Goszczanów, dnia 26. 03. 2013 r.

FUNDACJA MEDOR

PZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

Znak: OSR.6144.1.2013

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2013 r. (wpłynął 18 marca 2013 r.) o
udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy
w Goszczanowie informuje .
1. W 2012 roku Gmina Goszczanów na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i zapewnienie im
opieki miała podpisaną umowę z Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56/2.
2. Na koszt gminy w 2012 roku utrzymywanych w w/w hotelu dla zwierząt było 12 psów.
3. Koszt utrzymania w/w psów w hotelu wyniósł w 2012 roku - 15206,49 zł a opłata oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt będących pod opieką w poszczególnych miesiącach .

RO 6140.9.2013

Góra ŚW. Małgorzaty dnia 08.04.2013

Fundacja MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wójt Gminy Góra Św.
Małgorzaty informuje, iż w 2012 roku gmina Góra Św. Małgorzaty posiadała i posiada nadal umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą HERKULES z/s Słowik ul. Gdańska 187, 95-100 Zgierz.
Opiekę nad wyłapanymi zwierzętami w 2012 roku sprawowało i nadal sprawuje Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „ Przyjaciel" w m. Kotliska 13,99-300 Kutno.
Na koniec roku 2012 w schronisku znajdowało się 15 psów, a miesięczny koszt wyniósł 2 471,08 zł.
Koszty zadania rozliczne są na podstawie podpisanej umowy miesięcznie, ogółem koszty utrzymania
schroniska oraz wyłapywani a zwierząt w 2012 roku wyniosły 29189,65 zł.

Otrzymują :
1. Adresat

2. a/a

Grabów, dnia 6 maja 2013 r.
ROŚ.6140.1.2013

Fundacja dla Zwierząt
„MEDOR"
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 roku, dotyczącego
udzielenia

informacji

odnośnie

zapewnienia

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami uprzejmie wyjaśniam, że obecnie gmina posiada umowę
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel"

z

ze

siedzibą

Kotliska 13, 99-300 Kutno. W 2012 zostało wyłapanych na terenie Gminy
Grabów 22 bezdomne psy.

Łączny koszt za przebywanie w schronisku i

wyłapanie zwierząt włącznie z tymi które w schronisku już przebywały to 42
000 zł (czterdzieści dwa tysięcy złotych). Płatność była realizowana na
podstawie wystawionych faktur. Stan zwierząt w schronisku określam jako
dobry co roku odbywane są kontrole przez Urząd Gminy. Wyłapywane są w
większości suki, aby powstrzymać niekontrolowany rozród zwierząt i psy
agresywne, które mogą zagrozić bezpieczeństwu ludzi.

Z poważaniem

mowłódz, dnia20.03.2013r.
RGNRiOŚ.6140.01.1.2013

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 na podstawie Umowy 3410/10/12/2012 zawartej dnia 14 lutego 2012 roku
wyłapywaniem oraz przetrzymywaniem w hotelu dla bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu gminy Inowłódz zajmuje się Longin Siemiński prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod nr ew. 53259. W 2012 roku 13 psów trafiło do adopcji dzięki współpracy z Fundacją
„Wzajemnie pomocni" oddział wolontariatu Warszawa, 8 psów zostało adoptowanych przez osoby
prywatne wyszukane przez pracowników urzędu, 16 psów zostało umieszczonych w schronisku
pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 10 kotek zostało poddanych zabiegowi
sterylizacji. Łączne koszty przeznaczone na w w. cele w roku 2012 wyniosły 15733.94 zł.
Każdy pies przebywający w schronisku jest zaczipow r any. ponadto prowadzimy ewidencję psów,
które trafiły do schroniska razem z dokumentacją fotograficzną

Julita Dorocińska

Jeżów, dn. 19 marca 2013 r.
RGiFS.6140.3.2013

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄ!
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r.(data wpływu: 18.03.2013 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 2012 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 oraz z firmą Dom
Opieki nad Zwierzętami „PRZYTULISKO", ul. Krótka 3, 05-870 Błonie
prowadzoną przez Pana Zbigniewa Jaworskiego.
2. W roku 2012 hotelowano 19 szt. psów odłapanych na terenie gminy Jeżów w
latach 2008-2012.
3. W roku 2012 Gmina Jeżów za w/w usługi płaciła na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i łączny koszt całego zadania
w 2012 r. wyniósł 50 421,12 z!.

l

Sporządził:
Paweł Winciorek
Urząd G m i n y w .Ic/.owie
lei. '16/875-53-71 w. 3-1

Kiełczygłów, dnia 19.03.2013 r.

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

Nasz znak: RiGG.6140.1.2013

Urząd Gminy w Kiełczygłowie w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie „opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje:

1. w 2012 roku Gmina Kiełczygłów miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych
FUNNY PETS,
2. w 2012 roku został wyłapany l pies i jest on utrzymywany na koszt Gminy,
3. koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 1050,42 zł.
Płatność miesięczna przelewem.

Kiernozia, dnia 21 marzec 2013

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 2012 Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki z Hotelem dla zwierząt
i ptactwa domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 Łódź
2. Na koszt gminy w roku 2012 utrzymywanych było od ośmiu do sześciu
psów na koniec roku.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 3979,98 zł,
Opłata była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

ń

Urząd Gminy w Kleszczowie
Fundacja MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

ORG.

1431.27.2013

Kleszczów, dnia 21.03.2013r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca (data wpływu 18 marca
2013 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" uprzejmie informuję co następuje;
1. Gmina Kleszczów w roku 2012 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, transport oraz zapewnienie godziwych warunków bytowania i opiekę
weterynaryjną z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sanikom z siedzibą w Bełchatowie
przy ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów.
2. W 2012r. na nasze zgłoszenia do schroniska zostało złapanych i przyjętych 37 sztuk
zwierząt (w tym l O szczeniąt).
3. Zgodnie z zawartą umową na 2012 rok koszty poniesione przez Gminę Kleszczów
z tytułu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiły 37 190,10 zł.
Forma płatności -opłata ryczałtowa do kwietnia,od maja opłata oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt wyłapanych i przebywających pod opieką schroniska.

Z poważaniem

LAUREAT
KONKURSÓW:

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

J
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Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Q

Centrala tel. (44) 7313110, Sekretariat tel. (44) 7313120 tel./fax (44) 7313130
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www.kleszcxow.pl e-mail: kleszczow@kleszczow.pl

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

OŚL.602.17.2013

Klonowa, dnia 26.03.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013 r. (data wpływu 18.03.2013 r.) w
sprawie udzielenia informacji publicznej - Urząd Gminy w Klonowej informuje:
1. Gmina Klonowa od dnia 15.06.2011 r. do 31.12.2013 r. posiadała umowę z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest
sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu Gminy
Klonowa.
2. W powyższym schronisku w 2012 r. przebywał jeden pies. który był utrzymywany na
koszt Gminy Klonowa od czerwca 2010 r.
3. Całkowity koszt utrzymania i pobytu zwierzęcia w hotelu w 2012 r. wyniósł 2 020,00
zł. Płatności za hotelowanie psa są realizowane na podstawie faktur VAT wystawione
przez właściciela schroniska.

Kobicie Wielkie dnia 26.03.2013 r.

Znak: OZ.6140.01.2013

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

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Kobicie Wielkie w dniu
18 marca 2013 r. dotyczące informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Kobicie Wielkie
informuje jak niżej:
Ad. l MON-WET Gabinet weterynaryjny Hucisko Przybyszowskie 22, 97-524 Kobiele Wielkie
Obrona Zwierząt Anna Bieniek. Lisów ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica
Ad.2 Ilość psów wyłapanych - 8 szt. ilość psów utrzymywanych na koszt gminy 2 szt..
Ad.3 Opłata za umieszczenie psa w schronisku była jednorazowa. Całkowity koszt zadania opiewał
na łączną kwotę 5877,20 złotych.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2013 roku o udostępnienie informacji publicznej
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że:
1. Usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki dla gminy w
2012 roku świadczył:
o Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 26,99-400
Łowicz - stała umowa
o Przychodnia Weterynaryjna s.c. Tonwet, ul. Chełmońskiego 31, 99-400
Łowicz
o Pensjonat dla piesków w "Lesie Brzozowym", Szczudłów 14, 99-400 Łowicz
2. Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku:
wyłapanych l szt; utrzymywanych 8 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku to 6.573,84 zł, forma płatności za opiekę:
opłaty są oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem
Justyna Stańczyk
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83
99-414 Kocierzew
tel. (46) 838 48 25
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG Wersja: 2012.0.2240 / Baza danych wirusów: 2641/5705 - Data wydania: 2013-03-26

Kodrąb,dn. 03.04.2013 r.
GPI.6140.2.2013

FUNDACJA MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2013 r..
Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż:
1. W 2012 r. gmina posiadała umowę na wyłapanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych FIJNNY PETS,
Czartki 49b, 98-200 Sieradz.
2. W 2012 r. z terenu gminy wyłapanych zostało 16 psów, na dzień 31.12.2012 r.
na koszt gminy utrzymywanych było 10 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 26741.03 zł ( płatność

oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka wraz z kosztami
związanymi z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, a także koszty związane
z usługami weterynaryjnymi).

Urząd

Miejski

w

Koluszkach

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Biuro Gospodarki Komunalnej
95-040 Koluszki

ul. 11 Listopada 65 tel. -1-48 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 22.03.2013 r.
GRS.6140.12.2013

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
9 5 - l 00 Zgierz

W odpowiedzi na Waszą prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję:
1. Gmina Koluszki na rok 2012 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki z przedmiotem gospodarczym „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński", ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92 - 411 Łódź.
2. Na koniec 31.12.2012 r. w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
przebywało 195 sztuk psów wyłapanych w latach 2007 -2012, w roku 2012 wyłapano
z terenu gminy Koluszki 39 sztuk psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2012 wynosił 431 405, 58 zł, forma płatności oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Sprawę pro wad/i:
Biuro Gospodarki Komunalnej
tel. (44) 725 67 66
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Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gałęza Magdalena - UG Konopnica

do mnie - 20 marca 11:39

SPAM

rozwiń szczegóły

J.B

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacj publicznej z dnia 15 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że w
2012 r. bezdomne zwierzęta z terenu gminy Konopnica byty wyłapywane przez Przytufeko i hotel dla zwierząt
domowych "Funny Pets" z siedzibą w Czartkach gmina Sieradz. Schronisko sprawuje również opiekę nad tymi
zwierzętami na podstawie umowy zawartej w dniu 17 stycznia 2011 r.
W 2012 r. z terenu gminy wyłapano 4 bezdomne psy a łączny koszt zapewnienia opieki tym zwierzętom oraz
pozostałym, wyłapanym wcześniej, wyniósł 28.491,72 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt
jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze). Forma płatności za realizację całego zadarta oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Magdalena Gateza
Urząd Gminy Konopnica
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Konstantynów, 2013.03.21

T-I.T....:

Fundacja MEDOR
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim w odpowiedzi na wniosek
o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje, że
w roku 2012 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z gminy Konstantynów Łódzki pełnił
Motel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.
Ilość zwierząt w skali roku wahała się w granicach od 96 do 120 szt.
Łączny koszt utrzymania zwierząt za 2012 r. wyniósł 241 084,76 zł, przy zastosowaniu
stawki netto 6,00 zł. za
odłowienie 125,00 zł.

utrzymanie l szt. zwierzęcia na dobę, odbiór 100,00 zł. oraz

j T; n Ą/ J ' C T D 7

C J\ lvi i 3 l A Z,
Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

k p n C Ar / jr yF7 r

/Y /V L/ O -A: i .i.,, i-r l
tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

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

Data: 2013-03-19

Nasz znak:RRG.6140.5.2013.HS

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18-03-2013 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 Słowiku ul. Gdańska 107 gm. Zgierz
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 2012 wyłapano i umieszczono w schronisku 25 szt. psów koszt wyłapania i dostarczenia
do schroniska wyniósł. - 6251,22 zł.
4.Średnio w miesiącu w schronisku przebywało 24 szt. psów, a koszt ich utrzymania w roku 2012
wyniósł 52928.94.00 zł.

z poważaniem

" • ~: S .-, I.; ••/»

••

e-mail: gmma@krosniewice.pl

Krzyżanóuj d n i a 19 marca 2013 roku

KI.6140.03.2013

FU N DACJA M E DO R
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
95 100 ZGIERZ ULUROCZA 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 roku Urząd G m i n y
Krzyżanoiuie i n f o r m u j e , iż LU roku 2011_ G m i n a Krzyżanóuj miała
podpisaną umouję na ujyłapyiuanie bezdomnych ztuierząt oraz
zapewnienie im niezbędnej opieki z Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa
Domoiuego Pana Longina Siemińskiego ID Wojtyszkach. W roku 2012 LU
hotelu przebywały 24 psy terenu naszej g m i n y . Koszt realizacji całego
zadania za rok 2012 wyniósł 59.360,85 zł.

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

Nasz znak: ROK. 1431.1.2013.EK

Data: 29 marzec 2013 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji
bezdomnymi zwierzętami.

publicznej, na temat opieki nad

Odpowiadając na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. (data wpływu: 18. 03.2013 r.),
0 udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Ksawerów
informuje:
Ad. 1. w 2012 r. Gmina Ksawerów miała podpisaną umowę na wyłapywanie
1 odbieranie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi
z terenu gminy z przedsiębiorcą Longin Aleksy Siemiński Hotel dla zwierząt
i ptactwa domowego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
Ad.2. w 2012 r. wyłapano lub odebrano z terenu gminy siedem sztuk bezdomnych
zwierząt.
Ad. 3. całkowity koszt jaki gmina poniosła za świadczone przez w w. przedsiębiorcę
usługi w 2012 r. (w tym również za utrzymanie psów wyłapanych w latach
wcześniejszych) wyniósł 26 214,99 zł brutto. Forma płatności za wyżej wymienione
usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w „hotelu".

poważaniem

Łanieta
, dn. 10.05.2013 r.
R L.6140.4.2013

Fundacja MEDOR
ul. Uroc/a 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. udzielenia informacji nt. opieki nad he/domnymi
zwierzętami poniżej podaje się odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. ! Gmina Łanieta w 2012 roku miała zawartą umowę z Panem Zbigniewem
Szezeehowiezem właścicielem firmy "HHRKULES" z/s w Kotliska 6, 99-300 Kutno
dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich transportu do schroniska
oraz z Panem Zbigniewem Moraczewskim właścicielem Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych "Przyjaciel" z/s Kotliska 13. 99-300 Kutno dotyczącą zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzęta z terenu gminy.

Ad. 2 W 2012 roku z terenu gminy Łanieta odłowiono 4 bezdomne psy. a utrzymywanych na
kos/t gminy w schronisku łącznie było 6 psów.

Ad. 3 Całkowity koszt zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem w 2012 roku wyniósł 7 961.50zł. a rozliczanie za opiekę oparte było na
bierzacej ewidencji zwierząt.

Przepraszamy za opóźnienie w odpowiedzi, które spowodowane było zmianą pracownika.

Wójt Gminy Łanieta
Stanisław Jędrzejczak

MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych
UL
9
95-100 Zgierz

Znak: OSR.6140.3.2013

Łask dnia 21.03.2U13 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2013 r. (z datą wpływu do Urzędu Miejskiego
w Lasku 18.03.2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat snosobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
\. Gmina Łask w 2011 r. zawarła umowę z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2. 92-41! Łódź na usługę w zakresie
wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Łask w 2012 roku.
2. Na koszt Gminy Łask w 2012 r. było:
a) wyłapanych zwierząt
(psów- 82 szt.. kotów - 8 szt.)
b) utrzymywanych zwierząt wg stanu na 31.12.2012 r. (psów - 213 szt.. kotów - 5 szt.).
3. Koszty realizacji zadania w 2012 r. były regulowane miesięcznie po otrzymaniu faktur
VAT wraz z listą hotelowanych zwierząt według stanu na koniec danego miesiąca i
wvniosłv: 485.952,72 zł.

Łęczyca, dnia 20.03.2013 r.

JBZM/i-r /2013

FUNDACJAMEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 15.02.2013 r. (data wpływu do Jednostki
19.03.2013 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:
1. 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.
2. W roku 2012 wyłapano 24 psy.
3. Jednostka realizowała w/w zadania w ramach posiadanego budżetu na dany rok kalendarzowy.

Z poważaniem

Łęczyca, 21.03.2013r.

SG. 1431.- .2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013r.
(data wpływu do tutejszego urzędu 18.03.2013r.) informuję:
- w roku 2012 gmina posiadała zawartą stałą umowę z Gminą miasto Łęczyca na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami;
- w roku 2012 utrzymywano w schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt gminy średnio 16
psów, w roku ubiegłym wyłapano łącznie - 25 psów w tym 8 szczeniąt.
- w roku 2012 na realizację zadania wydatkowano kwotę 19 800, OOzł, oplata ryczałtowa.

Z poważaniem

Fundacja Medor
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

SK. 6140.7.2013

Łowicz, dnia 19.03.2013 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego Łowiczu
w dniu 18.03.2013 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 2012 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 2012 roku zamknął się kwotą 213.960,23 zł.
Finansowanie działalności Punktu Przetrzymywania Zwierząt miało formę dotacji dla
samorządowego zakładu budżetowego.
W 2012 roku do schroniska zostało doprowadzonych 121 psów, przy stanie
początkowym 65 sztuk i 57 sztuk na koniec roku.
Zpoważaniem

Otrzymują:
1.
2.

Adresat;
A/a.

hiiHiiftc/a 3 ti*t
f
;vjtii"!<- łtf H#z<lv
ul. l'wztt y.

ZW.1431.'.y.2013

Łódź, dnia 19.03.2013 r.

Fundacja Medor
ul.Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa
15.02.2013 r.,

wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

(data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna: 18.03.2013 r.) na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy, że:
-

w roku 2012 Gmina Nowosolna miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, przy ul. Kosodrzewiny
56 w Łodzi,

-

stan ilościowy zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Nowosolna wynosił na koniec 2012
roiCii j -j psów,

-

koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 122 477,25 zł brutto, natomiast forma
płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
Hotelu dla Zwiezrąt i Ptactwa Domowego.

Łubnice,21.03.2013r.

Nr:6140/l/2013
FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013 r. dot: sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy Łubnice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie informuje :
Ad. l . W roku 2012 Gmina Łubnice zawarła umowę z FUNDACJĄ
„ZWIERZYNIEC" z/s w Wieluniu przy ul. 18-tego Stycznia 131,
98-300 Wieluń.
Ad.2 . W 2012 r. wyłapano i skierowano do schroniska 5 szt psów.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2 785,95 zł
Forma płatności : faktura za usługę wystawiana na koniec miesiąca do
momentu pobytu psa w schronisku.
Usługa weterynaryjna - 125 zł
Forma płatności,jednorazowa.

Łyszkowice dn. 17.04.2013 r.

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

RKP6140.7.2013.WS
W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy Łyszkowice udziela
odpowiedzi na zadane pytania.
1. W roku 2012 Gmina Łyszkowice posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt i opiekę nad nimi ze schroniskiem w Łowiczu. Gmina
posiadała podpisaną umowę z Panią Sylwią Kapusta prowadzącą Pensjonat dla
piesków w „Łasku brzozowym" mieszczącym się w m. Szczudłów jako opiekunem
tymczasowym dla sytuacji szczególnych oraz dodatkowo w sytuacjach
szczególnych urząd zlecał wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi psami Panu
Zbigniewowi Jaworskiemu z Błonia właścicielowi firmy PRZYTULISKO.
Obecnie od ponad roku gmina nie udziela Panu Jaworskiemu żadnych zleceń.
2. W 2012 roku gmina zleciła odłowienie 20 psów i opiekę nad nimi.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 22643,08 zł. i obejmował
odławianie, transport psów, dokarmianie, opiekę weterynaryjną, koszty pobytu w
schronisku, sterylizacja, kastracja i chipowanie. Formy płatności występowały
zarówno jako jednorazowa za umieszczenie psa w przytulisku i ryczałtowa, oparta
na ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku/pensjonacie.

SO 1431.12.2013.EK

Maków dnia 28.03.2013r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego
2013r.(wpłynęło dnia 18.03.2013r.) Urząd Gminy w Makowie przesyła informację dotyczącą
sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Maków.
1. W 2012r. Gmina współpracowała w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z Zakładem Utrzymania Miasta w Skierniewicach, prowadzącym Schronisko dla
bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej 16, 96-100 Skierniewice na podstawie
zawartej umowy.
2. W 2012r. wyłapano/przyjęto do Schroniska 18 psów.
3. Całkowity koszt zabezpieczony na realizację zadania w budżecie Gminy wynosił
25.000 tysięcy złotych.
Z tytułu wykonywania usług sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1537,50zł brutto
miesięcznie.

UG.OŚ.3.2013

Masłowice 2013.03.28.

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
w Zgierzu

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2013 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Masłowicach informuje jak niżej:
Gmina Masłowice jest typowo rolniczą gminą i jak większość gmin boryka się z
problemami

bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się na naszym terenie

bezdomnych zwierząt/psów/ porzuconych zazwyczaj przez mieszkańców szczególnie z
miast, mieszkańcy danej miejscowości najczęściej przygarniają takie zwierzęta , a jeśli brak
chętnych zwierzęta zostają wyłapane i przekazane do schroniska dla zwierząt. .
Ad.l -w 2012 roku gmina nie zawierała umów i nie udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. - zostały wyłapane 2 psy i przekazane do schroniska dla zwierząt
Ad.3 - całkowity koszt zadania wyniósł 2460 zł / jednorazowa wpłata przelewem /

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.6140.6.2013.Ł W

Data: 20.03.2013 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. uprzejmie informuję:
1. W 2012 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.
2. W 2012 r. na terenie gminy wyłapano 3 psy.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. to 29.520,00,- zł. Forma płatności - ryczałt.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
W0JT GMiWY WiBSOKOW
Ai, Legionów siakich 26

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

G9-41S Nlebotćw, woj. łódzkie
i.el.O-46/G3i»-5e-"3, fax P38-56-5C

ROS.6140.4.2013.JS

Nieborów, dnia 20.03.2013 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 2012 roku Gmina Nieborów zawarła pięć umów na wyłapywanie
oraz przetrzymywanie bezdomnych zwierząt.
Podmiotami, z którymi Gmina miała zawartą umowę były:
1. Przychodnia Weterynaryjna Popławscy s.c. w Łowiczu
2. Hotel Dla Twojego Psa „U MILKI" w Michałówku
3. Przychodnia Weterynaryjna s.c TOMYET w Łowiczu
4. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu (Schronisko dla zwierząt w Łowiczu)
5. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s w Łodzi
W roku ubiegłym pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wyłapali dwadzieścia cztery psy
i jednego kotka i umieścili w Przychodni Weterynaryjnej s.c TOMYET w Łowiczu. Ponadto
w 2012 roku w Schronisku w Łowiczu przebywały trzy psy, natomiast jeden przebywał
w Hotelu Dla Twojego Psa „U MILKI" w Michałówku.
Całkowity koszt zadania w 2012 roku wyniósł 39169,23 zł, i oparty był na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką w Przychodni Weterynaryjnej s.c TOMYET w Łowiczu,
Schronisku w Łowiczu oraz Hotelu Dla Twojego Psa „U MILKI" w Michałówku.

Do wiadomości:
l . A/a
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NowaBrzeźnica 2013 .04X5
Nr. 6052.3.2013
FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Z G I E R Z
ul. Urocza 9

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy w odpowiedzi na otrzymany wniosek z dnia
25 marca 2013 roku informuje :
Ad 1.Gmina w roku 2012 miała i ma nadal podpisaną urno we na wyłapywanie ,
przetrzymywanie i całodobową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Hotele n
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 Iok2 .
Ad 2 .Z terenu naszej Gminy znajduje się 2 szt zwierząt / psów / za które Gmina pono >i
koszty ich utrzymania .
Ad 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wynosił 7028 zł i był regulowany na
podstawie wystawianych faktur przez Hotel

Z poważaniem

Nowe Ostrowy 19.04.2013r.
Org.0114.6.2013

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

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informujemy:
W 2012r gmina Nowe Ostrowy miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z firmą Usługową „HERKULES" Zbigniew
Szczechowicz, jeżeli chodzi o opiekę nad bezdomnymi zwierzętami to po
wyłapaniu zostają przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt
„Przyjaciel" w miejscowości Kotliska gmina Kutno.
W schronisku przebywa kilkanaście psów z terenu gminy Nowe Ostrowy,
jest to liczba ruchoma ze względu na adopcje lub też zejścia zwierząt.
W 2012r. koszt wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt
wyniósł:23.533,64 zł. Płatność jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających po opieką.

V

Nowy Kawęczyn, dnia 21 marca 2013 r.
RG. 6140.02.2013

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
15 lutego 2013 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.
W 2012 r. zawarto umowę z ww. „Przytuliskiem" z ryczałtowym
wynagrodzeniem l 000,- zł miesięcznie; wyłapano 24 psy, z tego 20 zostało
adaptowanych, a 4 pozostają pod opieką, zgodnie z zawartą umową.
Informuję, że ze szczegółowym programem opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy
Kawęczyn zarówno w 2012 jak i 2013 można zapoznać się wchodząc na stronę
internetowa urzędu.
.•'/
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Urząd Gminy Oporów
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. , data wpływu 18.03.2013r. Urząd Gminy Oporów
informuje:
Ad 1) W 2012r. Gmina miała podpisaną umowę z Schroniskiem dla zwierząt" PRZYJACIEL"
. Kotliska 13. 99-300 Kutno.

Ad 2) O
Ad 3) 3.000.00 zł
Urząd Gminy Oporów

Osjaków, dnia 2 kwietnia 2013r.

Fundacja „MEDOR"
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Znak: RIT-6134.3.2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2013r. Urząd Gminy
w Osjakowie informuje;
l. Posiadamy podpisaną umowy z następującym podmiotem gospodarczym
w sprawie wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu
naszej Gminy:
a/ Fundacja „ Zwierzyniec"
ul. 18 Stycznia 13198-300 Wieluń
2 . Całkowity koszt na w/w zadanie w 2012r. wyniósł - 11 168.40zł.
3. W 2012 roku przekazaliśmy do Fundacji „Zwierzyniec" - 8 psów.
płatność -jednorazowa: transport, żywienie, opieka wet., adopcja = l OOOzł.
/ SOOzł - bez transportu /

:r\

Ostrówek dnia 20.03.2012r.

Znak: IN.6140.2.2013

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-l00 Zgierz

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013r. data
wpł. 18.03.2013r. w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Ad. l
Gmina Ostrówek posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki zawartą z Fundacją „Zwierzyniec" Szczyty, ul.
Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.
Ad. 2
W 2012 roku Gmina Ostrówek zleciła w/w Fundacji wyłapanie l bezdomnego
psa.

Ad. 3
Całkowity koszt zlecenia wynosił 1000 zł w formie jednorazowej opłaty za
umieszczenie w schronisku (obejmuje: złapanie, transport do schroniska, opiekę
weterynaryjną i utrzymanie).

Ozorków, dnia 20.03.2013 r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
PP.6140.14.13

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z dnia 18.03.2013 r. (data wpływu), Urząd Miejski w Ozorkowie uprzejmie informuje:
1. W 2012 roku Gmina Miasto Ozorków miała zawartą umowę na wyłapywanie,
transport, przyjmowanie oraz zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt
z HOTELEM DLA ZWIERZĄT l PTACTWA DOMOWEGO w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
m 2, którego właścicielem jest Pan Longin Siemiński.
2. Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Miasto Ozorków utrzymywała 69 sztuk psów.
3. Koszt realizacji powyższego zadania w 2012 r. wyniósł 173.506,55 zł., płatność
była dokonywana na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Fundacja MEDOR
ul. Urocza 9
95-l00 Zgierz

OS.1431.1.2013

Data: 21.03.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Ozorków
informuje:
1. W 2012 r. usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt, odwożenia ich do schroniska i opiekę
nad nimi pełnił Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Pan Longin Siemiński z siedzibą
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 na podstawie umowy Nr OS.33/2011
z dnia 30.12.2011 r.
2. W roku 2012 r. z terenu naszej gminy zostało odłowionych 8 psów. Liczba wszystkich psów
utrzymywanych przez Urząd Gminy na koniec roku 2012 - 66 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
156 289,95 zł.
4. Forma płatności oparta jest na bieżącej miesięcznej ewidencji odłowionych zwierząt
i przebywających pod opieką w schronisku.

Sporządziła: K. Dziedziela
tel. 42277 1444wew. 120

Pabianice
Europejska Gmina
Europejskie Miasto

URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Wyd^ial Ochrony Środowiska

FAIR PLAY

Pabianice, dnia 02 kwietnia 2013 r.

OS. 1431.1.2013

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 zm.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15.02.2013r. (data
wpływu 18.03.2013 r.), jaki skierowali Państwo do Urzędu Miejskiego w Pabianicach z prośbą
o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:
1. Miasto Pabianice w 2012 r. posiadało podpisaną umowę z firmą P.H.U. „SANDRA"
Wojciech Stolarczyk na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Pabianic (psy) do schroniska dla zwierząt będącego własnością Miasta, mieszczącego się
w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 110.
2. Na dzień 31.12.2012 r. ww. schronisku dla zwierząt przebywało 137 psów.
3. Koszty jakie Miasto Pabianice poniosło w 2012 r.:
-

odłów i transport zwierząt do schroniska (psy) - 60 000,00 zł,

-

dotacja dla schroniska dla zwierząt - 556 008,02 zł.

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

Urząd Gminy w Pabianicach

informuje, że posiada podpisaną umowę na
wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z Panem Longinem
Siemińskim, Łódź ul. Kosodrzewiny 56/2. Na koniec 2012r. w schronisku
przebywało 60 psów. Opłaty prowadzone były w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt przebywających w schronisku. Koszt wyłapywania i utrzymywania
zwierząt w 2012r. wyniósł

123478,75zł

Pajęczno, dnia 28.03.2013 r.
YI.6140.7.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.02.2013 r. (data wpływu 18.03.2013 r.) Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje,
że na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. Gmina Pajęczno zawarła
umowę z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym działalność pod nazwą Longin Aleksy
Siemiński Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny
56 lok.2.
W 2012 r. z terenu gminy odłapano 3 bezdomne psy. Według stanu na koniec roku
w schronisku przebywały 24 psy. Koszty sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
poniesione w 2012 r. wyniosły 62.846,57 zł i były oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

c

Paradyz, dnia 28. 03. 2013 r.

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

Znak:RŚG.6140.3.1.2013

Urząd Gminy w Paradyzu w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18. 03.
2013 r. informuje:
Ad.l

Tak

Gmina

Paradyz

podpisała

umowę

na

wyłapywanie

oraz

przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego ul. Kosodrzewiny 56, 92 - 411 Łódź
obowiązującą w 2012 r.
Ad.2W2012r. w hotelu umieszczony był jeden pies z terenu Gminy Paradyz.
Ad.3 Ogólny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. wynosił
1127,91 zł jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 91/100).
Pobyt i

utrzymanie jednego zwierzęcia (psa) w schronisku za jedną dobę

wynosił 6,00 zł + VAT.

Pątnów, dnia 21.03.2013r.

RiL 6052.3.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.02.2013r. Urząd Gminy w Pątnowie informuje, że w roku 2012 zawarliśmy umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Przytuliskiem i
Hotelem dla Zwierząt Domowych FUNNY PETS Marta Szturma

Czartki 49b,

98-200 Sieradz.
W roku 2012 nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych
zadania przez gminę.

z realizacją tego

OS.6061.11.2013.KM

Fundacja Medor
Ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
Urząd Gminy Piątek, w związku z Państwa wystąpieniem o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 15.02.2013 r./data wpływu 18.03.2013 r./ , uprzejmie informuję co
następuje:
1. Gmina Piątek w 2012 r. miała podpisaną umowę z firmą „Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych Przyjaciel, Zbigniew Moraczewski.
2. W 2012 r. Gmina utrzymywała 3 zwierzęta.
3. Koszt zadania w 2012 r. wynosił 4238,93zł płatny w okresach miesięcznych.

Krzysztof Menes
Gospodarka gruntami, ochrona środowiska
Urząd Gminy Piątek
99-120 Piątek, ul. Rynek 16
tel. 024722 1239

Pani
Elżbieta Andrzej ewska
FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE

BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

Nasz znak: ROS.6144.8.2013

Poddębice, dnia 25 marca 2013r.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 15 lutego 2013r. (data wpływu 18.03.2013r.) o
udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż:
- Gmina Poddębice miała w 2012r. 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 2012r. wyłapano 51 bezdomnych psów i 3 koty z terenu Gminy Poddębice,
- na dzień 3ł.ł2.2012r. Gmina Poddębice posiadała 96 bezdomnych psów i l kota
utrzymywanych na koszt gminy,
koszt Gminy Poddębice za wyłapywanie, transport oraz zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Poddębice w 2012r. wyniósł 210.917, 72 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.Uroc/a 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: OŚ.1431.1.2013

Poświetne, 03.04.2013 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r.data wpływu 18.03.2013 r. Wójt
Gminy Poświetne uprzejmie informuje , że w 2012 roku Gmina podpisała 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.
Liczba wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt gminy to trzy bezdomne psy.
Koszt realizacji całego zadania to kwota 720 z ł .
Forma płatności to jednorazowa oplata za wyłapanie i umieszczenie w schronisku oraz
ryczałtowa za każdą dobę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką .

Z poważaniem

otwarte miasto od 1266

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz

Znak sprawy: TOS.6140.12.2013

Radomsko, dnia 17 kwietnia 2013 r.

W odpowiedzi na pismo z dniał 5.02.2013 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", zwróciliśmy się z prośbą do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, które zajmuje się prowadzeniem Schroniska o uzyskanie szczegółowych danych na
ten temat.
W dniu 12.04.2013 r. otrzymaliśmy pisemną odpowiedź wg której:
Ad. 1
Miasto Radomsko posiada umowę na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zawartą
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku. Umowa obowiązuje do
31.12.2013 r.
Ad. 2
Zbiorcze dane o ilości zwierząt w 2012 r. kształtują się następująco:
- przyjęcia : 223 psy i 62 koty;
- adopcje : 180 psy i 48 koty.
Ad. 3
W 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 264 000,00 zł/brutto. Wynagrodzenie za prowadzenie
Schroniska wypłacane było w formie ryczałtu, niezależnie od ilości zwierząt przebywających w
placówce.

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT MIASTA RADOMSKO

l

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5. tcl. +48 (44) 685 45 10. la\. +48 (44) 685 45 13.

www.radomsko.pl

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

KZP.7031.0002.2013

Radomsko, dnia 19.03.3013 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na pismo znak: LZ 115 z dnia 15.02.2013 (data wpływu do urzędu
18.03.2013) Urząd Gminy Radomsko, w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
udziela odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku Gmina Radomsko miała podpisana umowę z Fundacją Opieki nad
Zwierzętami „Ulga w Cierpieniu" z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.
Częstochowskiej 58.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r?
W 2012 r. odłowionych zostało 30 psów i 2 koty.
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2012 r. Gmina Radomsko ogółem na realizację opieki nad zwierzętami poniosła
koszt w wysokości 27 523,05 zł. Przyjęto jednorazową formę płatności.

Otrzymują:
1.

Fundacja Medor

2.

a/a

Sporządziła:
Podinspektor Daria Barda-Chebes

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

Nasz znak:GK: 708. 3. 2013 r.

Data: 21.03.2013 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
2012 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 2012 koszt realizacji całego zadania wynosił 93.242,00 zł. umieszczonych było 53 psy.

NIP
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Rawa Mazowiecka 2013-04-04

Oś.6140.4.2013

Fundacja Medor
ul. Urocza 9,
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w 2012r., niniejszym
informuje:
1) Schroniskami, z którymi Gmina Rawa Mazowiecka miała podpisane umowy na
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami były:
a) Schronisko w Chrcynnem, gmina Nasielsk prowadzone przez Fundację „Centrum
Ochrony Środowiska" ul. Dąbrowskiego 18. 05-190 Nasielsk.
b) Hotel dla Zwierząt w Wojlyszkach Pana Longina Siemińskiego.
2) Schronisko, z którym Gmina Rawa Mazowiecka miała podpisaną umowę na
odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami było:
a}schronisko w Boguszycach Małych prowadzone przez Fundację „Ostatnia Szansa"
z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3 lok 141, 01-494 Warszawa,
3) Przedsiębiorcą, który uzyskał zezwolenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka oraz,
z którym podpisaliśmy umowę na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami jest:
a) PPHU DREWBUD Budek Kazimierz
4) W 2012r. z terenu Gminy Rawa Mazowiecka było odłowionych 70 psów

5) Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach w 2012r wyniosły:
-130657,20 zł.
W schronisku w Boguszycach Małych i u Pana Siemińskiego opłata za opiekę była
miesięczna od każdego przebywającego tam psa.
W schronisku w Chrcynncm opłata za opiekę była opłatą ryczałtową z tym, że cały
czas monitorowaliśmy liczbę zwierząt, które-trafiły z terenu gminy do schroniska.

Rogów, 20 marca 2013 r.
OKS.1431.5.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. W 2012 r. umowa stała z firmą „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego", mającą
schronisko w Wojtyszkach Gmina Brąszewice.
2. W 2012 r. z terenu Gminy Rogów wyłapano 3 psy, ilość psów, które utrzymuje Gmina
Rogów wynosi 16 szt.
3. W 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 36.567,03 zł, opłata ponoszona jest na
postawie miesięcznych faktur na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Rokiciny-Kolonia, dnia 2 7, 0.1 .20 1 3 r.

GMINA
87.721

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
u J. Urocza 9
95- 1 00 Zgierz

f 732322 1 os

Nasz znak: SK. I431.10.2013.OP

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15 iutego 2013 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu
Gminy dnia 18.03.2013r. za L.dz. 1676 o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"" Gmina Rokiciny,
przesyła odpowiedzi na zadane pytania;
1. W 2012 roku Gmina Rokiciny podpisała umowę na odławianie, odbieranie oraz hołdowanie
bezpańskich

zwierząt

z

Łonginem

Siemińskim

prowadzącym

działalność

gospodarcza

i posiadającym zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 łok. 2 oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18 gm. Brąszewice.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapywanych/utrzymywanych na koszt gminy \\ 2012r.
przedstawione są w załączniku do niniejszego pisma.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 63 165,63 zł. Forma płatności za opiekę
oparta na bieżącej ewidencji

Załącznik nr 1 .

Lp.

Numer psa

1

982061600015419
982061600015269
17773
31182
31180
30825
37891
34005
34006
34004
40500
39021
39020
39390
39717
38746
38454
982061600046897

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

982061600046896
982061600046895
982061600046281
982061600047334
982061600047343
982061600047342
982061600047041
982061600047758
982061600043415
982061600043885

982061600043884
982061600044273

982061600043551
982061600043125
982061600044475

Data

odłapania

Ilość dni w miesiącu w 201 1 roku
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W ÓJT GMINY

Rzeczyca, dnia 20 marca 2013r.

RZECZYCA
woj. łódzkie

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
UG-RUK.6140.8.2013.MSZ

Na podst. art. 4 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2013 r.
( data upływu do Urzędu Gminy w R/eczycy 18 marca 2013r.), w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:
1.Gmina Rzeczy ca nie ma zawartej stałej ani doraźnej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt swoim terenie. Obowiązek ten sprawuje Referat Usług Komunalnych Urzędu Gminy
w Rzeczycy.
2. W ..Przytulisku w Roszkowej Woli" w 2012 r. umieszczono pięć złapanych bezdomnych
psów. Na dzień 31 grudnia 2012r. w „Przytultsku" w Roszkowej Woli przebywało
14 bezdomnych psów.
3. Gminy Rzeczyca w
20l2r. na utrzymanie „Przytuliska" w Roszkowej Woli
i przebywających w nim psów wydatkowała kwotę 36.970.11 zł..
Dodatkowo od prywatnego przedsiębiorcy współpracującego z naszą gminą, w ciągu 2012
roku otrzymaliśmy bezpłatnie karmę - (wartość darowanej karmy to kwota ok. 3.120.00 zł).
W Gminie Rzeczyca nie ma ustalonej stawki za umieszczenie psa w „Przytulisku
w Roszkowej Woli", ponieważ trafiają tam jedynie psy bezdomne.
Nadmieniam, że Gmina Rzeczyca od kilku lat czyni starania, aby umieścić
przebywające czasowo bezdomne psy w profesjonalnych schroniskach albo przekazać ich do
adopcji.
Informujemy, iż 7 marca br. przekazaliśmy Fundacji ..Ostatnia Szansa" z Warszawy
sukę do adopcji.
Osoba udzielająca informacji: Magdalena Szczur, inspektor w Referacie Infrastruktur}'
i Usług Komunalnych Urzędu Gminy w R/eczycy, tel. 447105111 e-maił m.szczuri7jrzeczyca.pl

Wyk. l egz.

Odpowiedzi udzielono e-mailem.

Marek Kaźmierczyk
/ /
/-.'
Wójt Gminy Rzeczyca

Rzgów, dnia 2013.04.15

RG.6140.

.2013
Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
Ul. Urocza 9
95 -l00 Zgierz

W sprawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 roku otrzymanego za pośrednictwem poczty w
dniu 18.03.2013r.Urząd Miejski w Rzgowie udziela informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Odp.l .W dniu 29 lutego 2012 roku została zawarta umowa która trwa nadal z
Przedsiębiorstwem Komunalnym sp.z o.o z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Staszica 5 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Bełchatowie ul. Zdzieszulicka .
Odp.2 ilość wyłapanych i utrzymywanych bezdomnych zwierząt (psy ) na koszt gminy
Rzgów - 54 sztuki ( psy ).
Odp.3.Ogólne koszty utrzymania zwierząt bezdomnych w roku 2012r.
to kwota - 46.848,15 zł.
Forma płatności za opiekę za utrzymania zwierząt bezdomnych w schronisku - faktura oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Sadkowice, dnia 19.03.2013 r.

Rk 6140/2/13

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 Iutego2013 r., ( wpł. Do UG w
Sadkowicach 18.03.2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie
wyłapywanych bezdomnych zwierzą informuję:
1. Gmina w 2012 r. miała podpisaną umowę z Panem Zbigniewem Jaworskim,
prowadzącym opiekę nad zwierzętami „Przytulisko", Błonie ul. Krótka 3
2. W 2012 r. wyłapanych zostało 6 psów
3. Koszt zadania w 2012 r. to kwota 7.200,00 zł., płatność w formie comiesięcznego
ryczałtu.
\

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

RW.I.U431.5.2013

Sędtóejowicc; 20.03.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.03.2013r.
( dała wpływu 18.03.2013r.)„ informuję:
1. Gmina Sedziejowice w 20!2r. iniała podpisaną umowę na odłapywanie oraz hoteiowanie
bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sedzłejowjce z

Hotelem dk zwierząt i ptactwa

domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 Sok.2 92-411 Łódź.
2. Ilość zwierząt iaka została odłaparui w 2012 r. na koszt gminy Sedziejowice -32 szt
3. Ilość zwierząt utrzymywanych w 2012 r na koszt gminy Sędziejowke - 80 szt.
4. Koszt realizacji zadania polegającego na odłapywauio i hotelowanin bezdomnych zwierząt
\v 2012r. wyniósł - 176.051,78 z3. Płatności dokonywane na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

'\n

URZĄD MIASTA

SIERADZA
Fundacja Medor
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

Nasz znak: WIK-O.6140.9.2013

Sieradz, dnia 02.04 2013 r.

Sprawa: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.02.2013 r.
(data wpł. do tut. Urzędu 18.03.2013 r.) informuję co następuje:
1) w 2012 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'";
z Koielem dla zwierząt i ptactwa domowego - na wykonanie zadania pod nazwą
„Usługi związane z przetrzymywaniem dostarczonych z terenu miasta Sieradza
bezdomnych psów lub innych zwierząt";
2) w 2012 r. wyłapanych zostało 86 psów, natomiast do Hotelu dla zwierząt i ptactwa
domowego przekazano 32 psy;
3) na realizację całego zadania wydatkowane były następujące kwoty:
- wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie psów kosztowało 70.023,97 zł
dożywotnie przejęcie psów na własność 51.023,97 zł. rozliczanie za wykonane
usługi następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc.

F.gz. Nr l adres.it
Egz. Nr 2 a/a
I/a Wolniewicz . lei. 043 826 61 40
i.wolniewicz@umsieradz.pl

pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +4843 826-61-65 f a x : 43 822-30-03
e-rnail: um(g)iimsieradz.pl
www.sieradz.eu

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

Nasz znak: RG 6140.2.1.2013

Data: 2013-03-29

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 15 lutego 2013 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Sieradzu niniejszymi informuję:
Ad. l Gmina Sieradz ma podpisaną umowę na wyłapywanie i hotelowanie zwierząt z firmą
Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
Ad. 2 Stan zwierząt w schronisku na dzień 01.01.2012 r. - 47 sztuk
Stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2012 r. - 35 sztuk
Ad. 3 Zbiorczy koszt odłapywania , hotelowania zwierząt w 2012 roku wyniósł 102758,04 zł.
Zapłaty dokonuje się na podstawie wystawianych co miesięcznie faktur przelewem

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

Znak: GK.6140.1.4.2013

Data: 2012-03-25

dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice
przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
l . W 2012 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:

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 roku przedstawia załączona tabela.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku:
1) sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

270 105,00 zł

2) wyłapywanie bezdomnych psów
(ryczałt 150,00 zł/szt.)

29 850,00 zł

3) dokarmianie kotów wolno żyjących
Razem

Zał. l egz.

5 610.68 zł
305 565,68 zł

Ewidencja psów na schronisku 2012
Skierniewice, ul. Pamiętna 16
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Informacje dotyczą informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

AD. l
Umo\va stalą ze Zbigniewern Jaworskim prowadzącym Dom Opieki nad Zwierzętami
"PRZYTULISKO"

AD.2
Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapywanych zwierząt.

AD 3
Oplata ryczałtowa w wysokości 1600.00 zł miesięcznie.

Pozdrawiam

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

PG 6076. l .2013

Skomlin, dnia 27.03.2013 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Skomlinie informuje, że w 2012
roku mieliśmy podpisaną umowę na odbiór w/w zwierząt
Zwierzyniec

prowadzącą

schronisko

w

miejscowości

z Fundacją
Szczyty

ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.
W 2012 roku oddano do w/w schroniska 2 psy, płatność za oddanie do
schroniska jednego psa to 1230,00 zł płatne jednorazowo.

Sławno, dnia 02.04.2013 r.
Nr OP.1431.11.2013

FUNDACJA MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej Nr LZ 136
z dnia 15 lutego (data wpł. do UG Sławno - 18.03.2013 r.) na temat sposobu
i

skutków

wykonywania

zadania

- „opieka

nad

bezdomnymi

zwierzętami

i ich wyłapywanie" informuję, że:
Ad. 1. Gmina Sławno w 2012 roku miała podpisaną umowę na świadczenie usług
w zakresie wyłapywania oraz przetrzymywania zwierząt w schronisku z firmą Hotel
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 Łódź, filia w miejscowości Wojtyszki 17, gm. Brąszewice.
Ad. 2. Na koniec 2012 roku na koszt gminy wyłapanych i utrzymywanych było 15 sztuk
bezdomnych psów.
Ad. 3. Koszt realizacji

całego zadania w 2012 roku wynosił ok. 12 000 zł.

Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

STRYKÓW

URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow

Stryków, dnia 20.03.2013 r.
RŚG.1431.1.2013

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 2012 r. Gmina Stryków zawarła stałą umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom 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 2012 r. Gmina utrzymywała 143 sztuk bezdomnych zwierząt.
Ad.3 Koszt utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2012 r . wyniósł 287132,35 zł. Opłaty
dokonywano na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Hotelu.

H

Strzelce Wielkie, dnia 20.03.2013 r.

SG.1431.13.2012

Fundacja Medor
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
ul. Urocza 9
95 -100 Zgierz

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013 roku, Urząd Gminy Strzelce
Wielkie informuje:
1. Urząd Gminy w 2012 roku podpisał stałą umowę 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,
2. W 2012 roku wyłapany został l pies,
3. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania, oparty na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w/ w Hotelu wynosił 10.798 złotych .

Sulejów04.04.2013r.

Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
RO.6140.7.2013.JŚ

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udostępnienia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Gmina Sulejów przesyła następującą informację:

Ad

1.) Gmina Sulejów w 2012 roku miała podpisaną umowę o zapewnienie opieki

i umieszczanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku, z:
•

Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o., Bełchatów ul. Staszica 5

Odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Sulejów zajmuje się Miejski Zakład
Komunalny w Sulejowie.

Ad 2.) Łączna suma zwierząt wyłapanych i umieszczonych w schronisku w 2012 roku wynosi
98 sztuk.

Ad 3.) Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł w 2012 roku 78 085, 65 złotych.

M

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

Znak: IROŚ.6140.5.2013.JU

Sulmierzyce, dnia 27.03.2013 r.

W

odpowiedzi

na

wniosek

z

dnia

15.02.2013

r.

o udostępnieniu informacji publicznej, informuję że w 2012 r.:
1) Gmina Sulmierzyce posiadała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński,
2) wyłapane zostały 4 psy,
3) koszt realizacji zadania to 3 931,08 zł,
4) forma płatności za opiekę - za każdy dzień pobytu zwierzęcia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

ul. Urzędowa l, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54,fax. (044) 684 6057
www. sulmierzyce. info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848

Szadek,dn.21.03.2013roku
RG. 1431.11.2013.MG

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

W związku z wnioskiem z dnia 15.02.2013 roku (data wpływu 18.03.2013 roku)
o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad.l. W 2012 roku Gmina miała podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego
Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź.
Ad.2. ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w 2012 roku w Hotelu dla zwierząt i ptactwa
domowego Longin Siemiński wahała się w granicach od 20 do 24 sztuk.
Ad.3. Koszt pobytu zwierząt w Hotelu jednorazowo na dobę wynosił 6,00 zł plus vat co daje kwotę
7,38 zł. Natomiast za odłowienie zwierzęcia wraz z transportem do Hotelu stawka wynosiła 153,75
zł/brutto. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku przedstawiał się następująco:
-

opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 984,00 zł,

-

hotelowanie zwierząt - 72 679,47 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Michał Góralczyk

Szczerców, dnia 03.04.2013r.

BR.2.6234.8.2013

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
Ad. punktu l - w 2012 r. gmina miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego w Łodzi;
Ad. punktu 2 - w 2012 r . gmina w roku 2012 utrzymywała 63 psy (stan na dzień 31.12.2012r.);
Ad. punktu 3 - koszt realizacji całego zadania wyniósł ok. 115 tyś. zł
Płatność od jednej sztuki za każdy dzień pobytu, na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

•tu /

Ay ii
.1
Otrzymują:
l/. Adresat;
21. a/a.

Swinice Warckie 19.03.2013 r.

Urząd Gminy w Świnicach Warckich
ul. Szkolna 1. 99-140 Swinice Warckie

FUNDACJA MEDOR
PR/Y.IACIF1.I-: BF/DOMNYCH 7WIFR7Ą I
ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd G m i n y w Świnicach
Warckich informuje:
1. Gmina Swinice Warckie w 2012 roku miała stałe umowy :
a) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 Kutno.
b) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56 lok.2. 92-41 l Łódź .
Odławianiem bezpańskich psów zajmują się podmioty współpracujące / w/w schroniskami.
2. Na koszt Gminy Swinice Warckie w roku 2012 utrzymywanych było 8 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wynosił 4532.32 oplata oparta była na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schroniskach.

Tomaszów Maź., dn. 21.03.2013 r.
WIM.6140.21.2013

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2013 r., które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 18 marca 2013 r., w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuję, że:
1. Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki miała podpisaną umowę na okres od 01.04.2011
r. do 31.03.2012 r. oraz ma podpisaną umowę na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
z Tomaszowskim Towarzystwem Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
z siedzibą przy ul. Spalskiej 112 w Tomaszowie Mazowieckim. Przedmiotem ww. umów
było i jest wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maź.
2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2012 roku wynosiła 516, przy czym w schronisku stale
przebywa średnio około 130 zwierząt.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację umów, o których mowa w pkt l, w 2012 r.
wyniosło 298 860 zł. Ponadto Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ponosiła koszty
sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt przebywających w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maź. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł
34 589,03 zł.

a/aM.W-S.

Tomaszów Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2013 r., odnośnie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane
ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że w roku 2012
Gmina Tomaszów Maź. podpisała umowę z Urzędem Miasta w
Tomaszowie Mazowieckim w imieniu którego działa Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt, na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania, przyjmowania do schroniska i przetrzymywania
w schronisku zwierząt.

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł w 27 065 zł
(płatność za wykonaną usługę dokonywano jednorazowo za
umieszczenie w schronisku zwierzęcia) w ilości 15 szt.

E.R.

Tuszyn, dnia 20.03.2013 roku.

Fundacja Medor
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
95-100 Zgierz
ul. Urocza 9
ZDiZ -6132.1.2013
W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu ł skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta w Tuszynie udziela poniższych informacji:
1. W roku 2012 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 2012 gmina utrzymywała w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - średnio
miesięcznie około 60 szt psów.
3. Koszty realizacji zadania kształtowały się następująco: za rok 2012 wydatki poniesione za cały
rok wynosiły; 114.727 zł.
Płatności dokonywane były w okresach miesięcznych za faktyczną liczbę psów przebywających
w danym miesiącu w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, oraz odłapanych w
danym miesiącu.

Sprawę prowadzi:
Z. Busiakiewicz
tel. 42232 13 85 wew. 51

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

Nasz znak: 6140.2.2013

Ujazd, dnia 20 marca 2013 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 1 8.03. 20 1 3 r:
- Gmina Ujazd w roku 2012 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 2012 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 16 bezdomnych psów.

- Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 136 535,28

- Ilość hotelowanych psów wg. stanu na dzień 31 . 12.2012 r. - 56

i

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

C/
l
Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (44) 719-21-29 wew. 39

Uniejów, dnia 17.04.2013r.
OŚ.1431.3.2013
Fundacja Medor

Przesyłam poniżej odpowiedzi na wniosek jaki został przesłany do tutejszego urzędu:
1. W

2012

r. usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki wykonywał na zlecenie gminy Hotel dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 99-411 Łódź na podstawie
zawartej umowy.
2. W 2012 r. utrzymywanych na koszt gminy było 18 zwierząt.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł ok. 40 tysięcy złotych. Forma
płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Sporządził:
Rafał Jałkiewicz

Fundacja MEDOR
w Zgierzu
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9

Znak.GKMiOS.614.4.2013

Data. 26.03.2013 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.02.2013 r.(data wpł.18.03.2013
r.), Urząd Gminy i Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:
• W roku 2012 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 2012 r. było 48 szt.
psów.
• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2012 r. ogółem-108.136,65 zł.

Z poważaniem

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 15.02.2013 r.
data wpływu do Urzędu 18.03.2013 r. Urząd Gminy
Widawa uprzejmie informuje:
AD. 1. W 2012 r. Gmina Widawa miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ractwa
Domowego Longin Siemiński z siedzi ba w Łodzi. Przedmiotem umowy było świadczenie usługi na
terenie gminy Widawa, polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, przewożeniu i
umieszczaniu ich w Hotelu dla Zwierząt oraz sprawowaniu opieki nad nimi.
AD. 2. Na dzień 31.12.2012 r. w Hotelu dla Zwierząt na koszt Gminy Widawa było utrzymywanych
21 psów.
AD. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosił 61 500 zł - płatność oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Wieluń, 25 marca 2013 r.
GKOŚ.6140.5.2013

Pani
Elżbieta Andrzejewska
Prezes Fundacji Medor
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.02.2013 r. informuje, iż Gmina Wieluń w roku 2012 r.
do chwili obecnej ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
z Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych „FUNNY PETS" Czartki 49b, 98-200 Sieradz
wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
W 2012 r. wyłapano 68 psów i 7 kotów, łączna liczba bezdomnych zwierząt do utrzymania na koniec
roku wynosiła 162. Środki wykorzystane w rok 2012 na ten cel wynosiły 424.872,72 zł
i stanowiło to opłatę za bieżące utrzymania zwierząt przebywających w schronisku na podstawie
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz pokrycie
kosztów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

a/a

URZĄD MIEJSKI W W l h U J N I U
pl. Kazimierza Wielkiego l , 98-300 Wieluń, powiał w i e l u ń s k i , woj. łódzkie,
tel. 43 8860228, 43 8860259, fax. 43 8860260
wvvvv.wiekin.pl, www.bip.um.wielun.pl
e-mail: um.wielun@um.wielun.pl

BURMISTRZ

PCA

WIERUSZOWA

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
tel. /+48 62/7832610, fax. /+48 62/7832611

um@wieruszow.pl www.wieruszow.pl
PN-EN ISO 9001:2009

Wieruszów, dnia 26 marca 2013 r.
GNiOS.1431.5.2013
Pani Elżbieta Andrzej ewska
PREZES FUNDACJI MEDOR
PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2013 (data
wpływu) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad. 1.
W 2012 r. Gmina miała zawartą stałą umowę na wykonywanie usług w zakresie sprawowania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Wieruszów z „Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi",
w ramach której wykonawca był odpowiedzialny za wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki.
Ad 2.
W 2012 r. odłapano z terenu Gminy Wieruszów 22 psy i 2 koty, a na koniec roku, według
bieżącej ewidencji zwierząt, w hotelu przebywały 74 zwierzęta (71 psów i 3 koty)
pochodzące z terenu Gminy.

Ad. 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 143.292,51 zł brutto (wydatkowane w 2012
r.) oraz 14.169,60 zł brutto (wydatkowane w styczniu 2013 r. za miesiąc grudzień 2012 r.). Za
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gmina płaciła co miesiąc w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt przebywających w schronisku.
Z poważaniem

Sporządziła: Aleksandra Wawrzynowicz, tel. 062/78-32-634

GMINA WIERZCHLAS

Odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2013 r. informujemy, że Gmina Wierzchlas
posiada stałą umowę z Fundacją „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu przy ulicy 18-Stycznia

nr 131.

Ogółem koszty poniesione w 2012 r. wynoszą 12 747,58 zł za 16 sztuk psów.

Z poważaniem
Sabina Dura
Urząd Gminy Wierzchlas
tel. 43 88-66-111
fax. 43 88-66-113

Wodzierady, 2013-03-21
Znak: ROŚ.6140.2.2013

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

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 15 lutego 2013 roku(data wpływu do tut.
urzędu: 18.03.2013 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 2012 r.:
1. Gmina Wodzierady miała zawartą umowę z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.
2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na kos/.t gminy - i 9 psów(20I2r.).
3. Koszt realizacji całego zadania związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
z terenu gminy wyniósł 42.800,31 zł w 2012r., (forma płatności za opiekę
- na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).

Wola Krzysztoporska dn.28.03.2013

SR.6140.2.2013

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

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, uprzejmie informuję,iż Gmina Wola Krzysztoporska w 2012 roku miała zawartą
umowę z Panem Longinem Siemińskim pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s w
Łodzi ul.Kosodrzewiny 56 lok.2 oraz schronisko - Wojtyszki 18 gmina Brąszewice.
Ilość zwierząt przebywających w schronisku na dzień 31.12.2012r wynosi -33 szt.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł :49.561,78 zł, forma płatności za opiekę zwierząt oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Wolborz, 05.04.2013 r
RB.7081.6.2013.sb
FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-100 Zgierz
Dotyczy; udostępnienie informacji publicznej
Odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2013 roku informujemy:
Ad.l. W okresie od stycznia do października 2012 roku gmina nie miała stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Wyłapywanie odbywało się na podstawie doraźnych zleceń.
Od listopada do grudnia 2012 roku , gmina miała podpisaną umowę z firmą:
Hotel dla zwierząt i ptactwa Domowego - Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi.
Ad.2. W 2012 roku z terenu gminy wyłapano 35 sztuk bezdomnych psów.
Ad.3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2012 roku 30.554 złote. Obejmował
wyłapywanie i umieszczenie w schronisku.

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

Nasz znak: ROO.1431.7.2013.PM

Data: 20-03-2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013 r. (wpłynęło 18.03.2013) dotyczące sposobu
i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
we Wróblewie uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Wróblew w 2012 r posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Wróblew. Umowa
zawarta była z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego.
2. W 2012 r w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego przebywało 5 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r dotyczył opłat za hotelowanie w/w bezdomnych
zwierząt i wynosił 12 773,55 zł brutto. Płatność realizowana była miesięcznie na podstawie
otrzymanych faktur.

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

SG.6140.10.2013

Zapolice, dnia 20 marca 2013 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 2012 roku zgłoszone były 7 bezdomne psy , z tego z ogólnego stanu ubyło
9 psów (część z nich została adoptowana) .Stan psów na
koniec 2012 roku wynosił 31 szt.
- 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 2012
rok wynosił 69685 ,65 zł.
Inspektor ds. społeczno - gospodarczych
/-/ Henryka Kochelska

Zduny dn. 21 marca 2013 roku
ROŚ.1431.2.2013

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2013 roku (data
wpływu: 18.03.2013r.) informuję, że:
1. W 2012 roku Gmina Zduny posiadała umowę na odbiór bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w Schronisku dla Zwierząt w
Łowiczu z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu oraz Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ze schroniskiem w
Wojtyszkach.
2. W 2012 roku z terenu gminy Zduny wyłapano 17 psów. Obecnie
utrzymywanych jest 32 psy.
3. Koszty realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 57 025,15 zł
brutto. Płatność za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Zduny dn. 18 kwietnia 2013 roku
ROŚ.1431.2.2013

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

Uprzejmie informuję, że w piśmie z dnia 21 marca 2013 roku
omyłkowo wskazano, iż w roku 2012 z terenu gminy Zduny wyłapano 17 psów
gdyż zostało ich wyłapanych 18:
-15 psów przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi
- 3 psy przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
Za pomyłkę przepraszamy.

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

01.1431.20.2013

Zduńska Wola, 25 marca 2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013
roku (data wpływu 18 marca 2013 r. do tut. urzędu) w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",przekazuję następujące
odpowiedzi:
Ad 1. W 2012 roku Miasto Zduńska Wola w oparciu o przepisy ustawy PZP miało podpisaną
umowę z firmą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS" Pani Marty Szturma z
siedzibą w Czartkach 49 B, 98-200 Sieradz; W hotelu zwierzętom zapewniono właściwe warunki
bytowania, wyżywienia i opiekę lekarsko-weterynaryjną.
Hotel zapewniał wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.
Opiekę weterynaryjną na terenie miasta dla zwierząt bezdomnych sprawował w 2032 roku Gabinet
Weterynaryjny Hubert Grzegorz Jasiński z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 103.
Ad 2. W 2012 roku od stycznia do grudnia odłowiono 144 psów i 46 kotów z terenu Miasta
Zduńska Wola, a w hotelu na koniec roku przebywało 229 psów i 28 kotów począwszy od 2005 r.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku w rozbiciu na:
Koszty utrzymania zwierząt w hotelu - 480 700,83 zł
Usługi weterynaryjne - 11 050.00 zł
W roku 2012 przeprowadzono pilotażowy program chipowania zwierząt na terenie miasta.
r
Koszty chipow ania psów w lecznicach - 9 460,80 zł
Koszt zakupu mikrochipów 11 070,00 zł
Rozliczanie usług oparte jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
podstawie miesięcznych faktur VAT.
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w Hotelu na

wuia
98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30
telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50
www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

FUNDACJA MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
ul. Urocza 9
95-l00 Zgierz

W.Gk.6140.02.09.2013.AS

dn. 20.03.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013
roku (data wpływu 18.03.2013 r.) przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Ad l
Gmina Zduńska Woła w roku 2012 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 2
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 2012 z terenu Gminy Zduńska
Wola zostało wyłapanych łącznie 75 psów i kotów. Natomiast łączna ilość psów i kotów
utrzymywanych na koszt gminy, na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 105.
Ad 3
Koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012
wyniósł 183 230,62 zł. Płatności były realizowane na podstawie taktycznie dokonywanych
zgłoszeń i rzeczywistych ilości zwierząt przebywających w schronisku w danym okresie
rozliczeniowym.
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Sprawę prowadzi: Anna Szymczak
Tel.:(043)8253367
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Referat Ociirn:-,v Środo^ska
i Rolnictwa
95-100 Zgierz, ui.LęczvcKa 4
tel.:42-71625 15 wew 11 j

Zgierz, dn. 22.03.2013 r.

ZS.6140.3.2013
Fundacja MEDOR
Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

95-100 Zgierz, ul. Urocza 9
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r. (data wpływu do Urzędu: 18.03.2013r.),
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 2012 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 oraz umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

bezdomnym

zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z Kliniką Weterynaryjną dla Zwierząt, Zgierz, ul.
Kościuszki 22 .
W 2012 r. z Gminy Zgierz odłowiono 85 szt. bezpańskich zwierząt.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. w Hotelu przebywała następująca ilość zwierząt:
2006r. - l O sztuk
2007r. - 7 sztuk
2008r. - 7 sztuk
2009r. - 12 sztuk
2010 r - 2 2 sztuki
2011 r.- 46 sztuk
2012r. - 53 sztuk
Opłata naliczana jest za odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobytu w Hotelu. W
przypadku umowy z Kliniką Weterynaryjną opłata jest naliczana za każdą dobę opieki
weterynaryjnej i może być różna w zależności od specyfiki leczenia. Poza tym koszty wynikające z
umowy to: dojazd do zwierzęcia, eutanazja, hospitalizacja/opłata dobowa, diagnostyka RTG i USG
i utylizacja.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł - 320.099,39 zł.
l

n i
Kierownik Rfeffttótu
Ochrony ŚrodowisK^i jRoinictwa
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mgr inż; Andrzej Gibki

Złoczew 22.03.2013

Znak6070/6/13

Fundacja Medor
Przyjaciele bezdomnych zwierząt
KRS:226639
ul. Urocza 9, 96-100 Zgierz,
Tel.506 761 221
e-mail:medor@onet.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15,02,2013 Urząd Miejski w Złoczewie informuje:
1. W 2012 roku mieliśmy podpisaną umowę z firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok 2.
2. Koszt pobytu jednego psa wyniósł 5zł + VAT za dobę w 2012 r.
3. Koszt całego zadania wyniósł 2 055,33 zł.
Ponadto przyjęliśmy w 2012 roku 10 psów, które zostały przekazane do nowych
właścicieli.

Żarnów, dnia 24.03.2013 r.
Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26- 330 Żarnów

FUNDACJA MEDOR

PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Urocza 9
95- 100 Zgierz,
e-mail: medoriaonet.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02. 2013 r.( data wpływu do tut. Urzędu
18.03.2013 r.) w załączeniu przesyłam informację zgodnie z wnioskiem
o udzielenie informacji publicznej;
• Gmina Żarnów w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z panem Longinem Siemińskirn prowadzącym
działalność gospodarczą 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 z filią
w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.
• W roku 2012 został wyłapany l pies.
• Koszt realizacji całego zadnia to 352,25 zł (opłata jednorazowa),
uwzględniająca koszty lekarza weterynarii.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

sporządziła: Emilia Piekielnik

Żelechlinek, dn. 27.03.2013 r.

GJG 6140.13.2013

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2013 r. (wpł. do tut.
Urzędu 18.03.2013 r.) Urząd Gminy w Żelechlinku informuje, że w 2012 r.
udzielono jednorazowego zlecenia firmie P.H.U. MADAX Ryszard Majewski,
ul. Łódzka 15, 97-217 Lubochnia na odłowienie l szt. bezdomnego psa. Koszt
realizacji w/w usługi wyniósł 600,00 zł brutto.

Żychlin, dnia 19.03.2013r.
OP. 1431.6.2013

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

Urząd Gminy w Żychlinie w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2013r. działając
w myśl art.10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U z 2001r Nr 112 , póz. 1198 ze zm.) informuje, że :
- Gmina Żychłin w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Usługową HERKULES, Zbigniew Szczechowicz z siedzibą w miejscowości
Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz oraz umowę na zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z siedzibą
w miejscowości Kotliska 13, 99-300 Kutno.
- w 2012 roku średnia ilość psów z terenu gminy Żychlin przebywających
w Schronisku wynosiła około 17 osobników/ miesiąc. W przeciągu minionego roku wyłapano
z terenu gminy 13 psów.
- koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł: 39.646,74zł. Płatność za opiekę oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Schroniska.

. K l.

