DIGK 7062-6/09

Alwernia 03-04-2009

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

1.

2.

3.
4.

Odpowiadając na Państwa prośbę uprzejmie informuję, że
Gmina Alwernia w 2007 i 2008 roku posiadała zawarta umowę na
odbieranie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt/od stycznia 2005
roku/
Usługę tę świadczyło dla naszej Gminy Schronisko dla Zwierząt Celina
Pawluśkiewicz w Nowym Targu, które przyjeżdża po każde zgłoszone
zwierzę najpóźniej w ciągu 24 godzin.
Kwota za te usługę wynosiła w 2007 roku 11 597 zła w 2008-13 612 zł
Za tę kwotę w 2007 roku zabrano 13 psów a w 2008 16 psów. Opłata
obejmowała również utrzymanie, szczepienie i opiekę weterynaryjną i
była ponoszona według bieżącej ewidencji psów przekazanych do
schroniska.

strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
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"KajdasJ" <jan.kajdas@um.andrychow.pl>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2009 14:49
opieka nad beydomnzmi ywiryetami

Witam !
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r uprzejmie informuję.że Gmina Andrychów w latach 2007 i
2008 miała podpisane stałe umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z:
1. Gabinetem Weterynaryjnym w Wieprzu za ocenę stanu zdrowia bezdomnego zwierzęcia, utrzymanie w
okresie 15 dni, obserwację weterynaryjną- umowa nr 155/2007 na kwotę 6 510,00 zł na rok 2007 oraz
umowa nr 414/2007 na rok 2008 na kwotę 15 000,00 z ł ,
2. Umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu za przyjmowanie bezdomnych zwierząt w
roku 2007 umowa nr.156/2007 na kwotę 14 000,00 zł i w roku 2008 umowa nr. 413/2007 na kwotę 27 600 zł.
Umowy z Gabinetem Weterynaryjnym oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt, natomiast umowa ze
schroniskiem w Olkuszu ryczałtowa niezależnie od ilości odebranych zwierząt.pozdrawiam Komendant
Straży Miejskiej w Andrychowie

2009-04-06

URZĄD GMINY BABICE

REFERAT GOSPODARCZY

ul. Krakowska 56 32-551 BABICE

tel. (0-32) 620 11 25 wew. 26, 41, 42, 51, 52,

Nasz znak: G.7080/4/09

inwest@babice.pl

www.babice.pl

Babice, dnia 02.02.2G09r.

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

W nawiązaniu do

otrzymanego pisma z dnia 08.01.2009r. w sprawie

udzielenie informacji w zakresie bezdomnych zwierząt Urząd Gminy w Babicach
informuje, że w 2008r, była zawarta umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Olkuszu. W roku 2008r. z terenu Gminy Babice zostało odebranych 18
psów.
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Babice, nie posiadamy
umowy na 2009r. ze schroniskiem z przyczyn niezależnych od nas.
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BURMISTRZ «' ^
38-340 Biecz, K

woj. małopolsśL
tel./f ax 013 44 71

009-04-03

Biecz? 2

RMKE.0717-3/2009

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

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Bieczu dnia
30 marca 2009 roku dotyczące udzielenia informacji na temat wykonania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informację:
1) W 2007 roku Gmina Biecz nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki, jednak jeśli zaszła taka potrzeba
każdorazowo zlecano wyłapanie zwierzęcia i zapewnienia mu odpowiedniej opieki
przez lekarza weterynarii, który w danym czasie podjął się wykonania zlecenia.
W kilku przypadkach pracownik urzędu znalazł nowy dom dla bezdomnego
zwierzęcia. W dniu 22 września 2008 roku pomiędzy Gminą Biecz
a lek. wet. Danielem Cieślą ,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Lecznica Zwierząt" z siedzibą w Gorlicach podpisano stosowną umowę .
Tego samego dnia podpisano również umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.
2) Rok 2007 - 5 ( w tym 2 zabrane przez nowego właściciela)
Rok 2008 - 10 ( w tym l zabrany przez nowego właściciela),
3) Rok2007-l721,60zł
Rok 2008 - 4895,39 zł
Forma płatności - opłata na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z up.
mgr inż. Jcumśp Gubernat
Zastępcsi Burmistrza

Otrzymują:
QTJ) Adresat,
2) A/a.

Aii

U R Z Ą D GMINY B I S K U P I C E
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
tel: (012) 250-68-99, tel/fax (012) 250-67-66
NIP: 683-15-73-055
REGON: 000532211

e-mail: ug@biskupice.pl
http://www.biskupice.pl

Urząd Gminy Biskupice
RI

%8&«kce 455

Tomaszkowice, dnia 06.04.2009

32-020 Wieliczka
tel. (012) 250-68-99, fax (012) 250-67-66
NIP 663 15 73 055

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009r. informujemy:
Ad. l . w latach 2007 - 2008 Gmina Biskupice udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu,
Ad. 2. w 2007r wyłapano 3 bezdomne psy, w 2008r wyłapano ich 8,
Ad. 3. koszt umieszczenia psów w schronisku w 2007r. wyniósł 3000zł, natomiast w 2008r
9600zł. Urząd Gminy ponosił jednorazowe opłaty za umieszczenie bezdomnych,
wałęsających się psów w schronisku.

p. Wójta
yna Batko
,tarz Gminy

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
w Bobowej

Bobowa, dnia 03.04.2009r.

RI i GK 6052 - 1/09

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 24 marca 2009r. o udzielenie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Bobowej uprzejmie informuje :
1. Gmina Bobowa w latach 2007 i 2008 udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych

zwierząt

Lecznicy

Zwierząt

lek. wet.

Daniel

Cieśla

ul. Kościuszki 44 38 - 300 Gorlice.
2. W 2007r. nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnego zwierzęcia,
natomiast w 2008r. wyłapano - l szt.
3. Gmina Bobowa w 2008r. poniosła koszty

związane

z

wyłapywaniem

i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w wysokości 483.62 zł (forma płatności
za opiekę -jednorazowa ), natomiast w 2007r. nie poniosła żadnych kosztów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Z up.
mgr Zdzlstfajud Iwaniec
Sekretarfc Gminy

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034
e-mail: um@bobowa.pl
strona internatowa: www.bobowa.pl

Urząd Gminy w Bochni
ul Kazimierza Wielkiego 26
3 2 - 7 0 0 BOCHNIA

woj matopotetóe

Znak: RiG-6067/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„ArgOS"

Garncarska 37A
04-886 Warszawa

u[

Bochnia dn. 14.04.2009

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję :
1. Gmina Bochnia w 2007 i 2008 r nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast udzielała pojedynczych zleceń na
wyłapywanie zwierzęcia w razie zgłoszenia.
2. W 2007 r Urząd Gminy Bochnia odebrał 11 zgłoszeń dotyczących 10
bezdomnych psów i jednej łani, która uległa wypadkowi w wyniku kolizji drogowej.
Po weryfikacji zostało wyłapanych 6 psów, pozostałym odnaleziono właścicieli.
W 2008 roku odebrano 12 zgłoszeń dotyczących 11 bezdomnych psów i jednej
padniętej łani. Zwierzęta po udzieleniu opieki weterynaryjnej zostały przekazane
nowym właścicielom.
3. Koszt realizacji w/w zadań wyniósł w 2007 roku l 438,44 zł, zaś
w 2008 roku 2510,02 zł.

Otrzymują:
Q) Adresat.
2.A/a.

Zastępca

Urząd Miejski w Bochni

Bochnia, 9 kwietnia 2009 r.

\Vydzia! Architektur/,
Gospodarki Komunalne; i Inwestycji

tel, (0-1 4) 61 49

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania".
Urząd Miejski w Bochni informuje:
Ad. 1. Gmina zleca interwencyjnie wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi
zwierzętami w przypadku zaistnienia takiego faktu.
Ad. 2. W roku 2007 było 38 interwencji i dotyczyły one bezpańskich psów i kotów ,
które najczęściej były ofiarami wypadków drogowych na terenie gminy. Realizacja zleceń
zamknęła się w kwocie ok. 6tyś. zł.
W roku 2008 było 40 interwencji i odnosiły się one przede wszystkim do
bezpańskich psów i kotów oraz kuna (szt.l) i bocian (szt.l). Zlecenia kosztowały gminę
7 900 zł.
Ad. 3. Interwencję na zlecenie podejmują lekarze weterynarii, którzy zajmują się
leczeniem oraz wyszukaniem nowych właścicieli dla uratowanych zwierząt.
ijp. Burmistrza Miasta

n

dresat
2. a/aAGKI

Urząd Miejski

W B RZES K U
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
NIP 869-10-02-648

Nasz znak: ITK.III. 6134/1/2009/DZ.

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

Brzesko, dnia 9 kwietnia 2009 r.

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z realizacji
zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
W odpowiedzi na powyższy wniosek uprzejmie informuję, że Gmina Brzesko
realizuje nałożone przez ustawodawcę obowiązki w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom w następujący sposób;
W dniu 26 marca 2003 roku podjęto uchwałę Nr YI/42/2003 Rady Miejskiej w
Brzesku w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Uchwała
(ogłoszona w Dz.U.WM Nr 141 z 11.06.2003r, póz. 1877) została podjęta po wcześniejszym
jej uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Brzesku oraz zasięgnięciu opinii
upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krakowie. W
oparciu o powyższą Uchwałę, Gmina Brzesko zleciała interwencyjne wychwytywanie
zwierząt, które przeprowadzane jest na zgłoszenie z terenu. Została również zawarta umowa
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, Pani Celina Pawluśkiewicz ul.
Kokoszków 101- Nowy Targ, gdzie przewożone są wychwytane zwierzęta. Gmina posiada
również umowę z lekarzem weterynarii w zakresie leczenia zwierząt bezdomnych,
wymagających opieki lekarskiej. Transportem schwytanych zwierząt zajmuje się Schronisko
w Nowym Targu.
Z terenu naszej Gminy w roku 2007 w schronisku przebywało 43 psy, z których
adoptowano 24 psy, natomiast w roku 2008 do schroniska trafiło 43 psy, z terenu Gminy z
których do adopcji trafiło 19 zwierząt. W roku 2007 na utrzymanie bezdomnych zwierząt
przeznaczono kwotę w wysokości 41.500 złotych, natomiast w roku 2008 roku kwotę 44.177
zł.

Otrzymują:
(5 Adresat.
2. ITK.III.a/a.

Urząd Gminy Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

Wydział Gospodarki Komunalnej

tel. centrala (032) 77 28 500 do 512; wydział: (032) 77 28 563 - 565
fax (032) 77 28 590, 77 28 591
Internet-.www.brzeszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 652-10-05-374

Brzeszcze, 2009-04-10

GK. 6134/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009r.
w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, podajemy następujące informacje:
Ad. l. w 2007r. i 2008r. Gmina Brzeszcze zawarła umowy na:
a)

wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt -z Agencją Komunalną Spółka z o.o.
z siedzibą w Brzeszczach przy ul.Kościelnej 7 ,

b) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami -z Zarządem Głównym Opieki nad Zwierzętami
w Polsce z siedzibą w Warszawie -

Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt

w Mysłowicach,
Ad.2. w 2007r. liczba wyłapanych zwierząt wyniosła - 61 szt, w 2008r. -33 szt.
Ad.3. zgodnie z zawartą umową ze Schroniskiem Zwierząt w Mysłowicach, Gmina płaciła
miesięczny ryczałt za przyjmowane zwierzęta w wysokości:
a) 2007r. -550,00 zł -przy limicie wynoszącym 30 szt./rok, natomiast za każde zwierzę
przyjęte ponad wyznaczony limit 1125,00 zł
b) 2008r. -1909,09 zł- przy limicie wynoszącym 30 szt./rok, natomiast za każde zwierzę
przyjęte ponad wyznaczony limit 850,00 zł
Koszt całego zadania tj. wyłapywania, transportu i opieki w Schronisku wyniósł za:
a)2007r. -51.689,51 zł,
b) 2008r. -37.868,09 zł

pismo o ilości zw. Biuro Ochrony zwierząt 2009r.odt

• JRZĄD GMINY

,4-530 Bukowina Tatrzańska

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Długa 144
woj małopolsl

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Bukowina Tatrzańska, 18 maja 2009 r.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 r. , przedkładam informację
publiczną na temat sposobu wykonania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
Ad 1. W 2007 r. i 2008 r. Gmina Bukowina Tatrzańska miała podpisaną umowę ze
SCHRINISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Celina Pawluśkiewicz; 34-400 Nowy
Targ, ul. Kokoszków 101.
Ad 2. Zbiorcze dane liczbowe
2007 r.
14 sztuk
8 sztuk

Zwierzęta wyłapane
Zwierzęta utrzymywane

2008 r.
17 sztuk
9 sztuk

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania:
w 2007 r.-11 371,50 zł
w 2008 r.-13 171,27 zł.
Forma
w schronisku.

płatności -

oparta

na bieżącej

ewidencji

Z up. WÓJTA
,
mgr inz. Alina
Poray-Ztorozek

Inspektor do Ochrony Środowiskr

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

zwierząt

przebywających

BYSTRA-SIDZINA
34-235 BYSTRA 373

tel.(018) 2681 220,26 81221,fax 2681291
NIP 735-10-33-879, Regon 49002328<
,.!qbs@DOczt3.onetp!. www.bystra-sidzina-w.pl

OC.5327/7/09

Bystra, 03.04.2009r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Bystra - Sidzina udziela informacji na zapytania zawarte
w Waszym piśmie z dnia 24.03.2009r., a to:
1. Gmina w 2007 i 2008r. nie miała umowy stałej na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W 2009r. zostanie podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie zasad
wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze
Gminy Bystra-Sidzina.
W 2008r. projekt uchwały został konsultowany, następnie zaopiniowany
przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Inspekcję
Weterynaryjną, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.
2. W okresie 2007 i 2008r. zostały wyłapane 3 szt. psów - koszt wyłapania
i utrzymywania wyniósł 1.318,14 zł.
Z poważaniem
Przesłano fax-em tel. 022 615 52 82
WÓ JT

Chełmek, dnia 07 kwietnia 2009 r.
Nasz znak: AGK. 7062-6/09

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

Dotyczy: Informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " w gminie Chełmek.

Odpowiadając na Państwa prośbę informuję :
1. Gmina Chełmek w 2007 r. i 2008 r. miała zawartą umowę ze Schroniskiem Bezdomnych
Zwierząt na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywanie i transport do schroniska,
2. Ilość zwierząt wyłapanych i przewiezionych do schroniska dla zwierząt;
- w 2007 r. - 17 bezdomnych psów, w tym : 5 szczeniąt,
- w 2008 r. - 14 bezdomnych psów, w tym 2 szczenięta, oraz 1 kotka z kociętami,
3. Koszt realizacji całego zadania wymienionego w tytule niniejszego pisma wynosił;
-w 2007 r.- 16 500 zł brutto
-w 2008 r.- 19 200 zł brutto.
Forma zapłaty z podmiotem świadczącym usługi w przedmiotowym zakresie - ryczałtowa.

•asobów
Sławomir Kalemba

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. A/a.

WBG 6052-2/09

Chełmiec 20 kwiecień 2009r

URZĄD GMINY
33-395 CHEŁMIEC
województwo małopolskie
-000532240(4)

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Chełmcu w odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje:
Ad. l W 2007 i w 2008 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina
Chełmiec zlecała Panu Dariuszowi Iwanowiczowi -Firma „Dog-Baster „ z
Nowego Sącza.
Ad 2 w 2007 roku dokonano wyłapania 8-miu szt.psów - koszt 2700 zł
Natomiast w 2008roku dokonano wyłapania 11 szt. zwierząt na koszt 4.066zł.
Dla 17-tu sztuk wyłapanych psów został znaleziony opiekun natomiast l szt
została poddana eutanazji ze względu na stan zdrowia.
W 2009 roku wyłapanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełmiec
dokonuje właściciel Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na
podstawie zawartej umowy.
Z u p . VfcÓ>TA GMINY
p.o. Naczelnik \\VraenMwBudowrHctwa,
Geodezji i Ochrony brodowiśka

;

GMINY
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Nasz znak: G-6 1 34/2/2009

Ciężkowice, dnia 7 kwietnia 2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu dnia
30 marca 2009, Urząd Gminy w Ciężkowicach informuje:
l . Gmina Ciężkowice zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) Schronisku dla
Psów „AZYL" w Tarnowie.
2. W 2007 r. w w/w schronisku umieszczono l psa. W 2008r - nie zaistniała potrzeba
umieszczania zwierząt w schronisku.
3. Gmina ponosi koszt jednorazowo za umieszczenie psa w schronisku. W 2007 r. koszt
wyłapywania i umieszczenia psa w schronisku wynosił 1880zł.

Otrzymują:
l . Adresat,

2. a/a.

stl

2009 KUI 08 1 1 1 4 1

HP LflSERJET FRX

URZĄD GMINY
84-470 CZAJRNY DUNAJEC

ul. PlłsudBkisgoa
tel. (0-19)26-571-61

RG-6134-1/09

Czarny Dunajec 97.04.2009 r.

Biuro ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros „
ul. Gancarska37a
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 24,03.2009 r. Urząd Gminy w Czarnym
Dunajcu informuje, że gmina ma podpisaną umowę w roku bieżącym jak
również miała w roku 2007 i 2008 dotyczącą wyłapywania i utrzymywania
bezdomnych psów z Schroniskiem dla zwierząt Pani Celiny Pawluśkiewicz Nowy Targ ul. Kokoszków 101.
W roku 2007 wyłapywanych i utrzymywanych w schronisku było 19
psów, natomiast w 2008 - 16
W roku 2007 koszt wyłapywania, utrzymywania i szczepienia wyniósł 12,
102.33 zł. natomiast w 2008 - 10.822,20 zł. płatna co miesiąc, oparta na
bieżącej ewidencji.

BURMISTRZ CZCHOWA

32-860 C/chów, Rynek 12

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

woj- matopolskie
tel./fax(014)6843080

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Czchów,dn.7.05.2009r.

Nasz znak: G-6134/1/2009

Burmistrz Czchowa odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2009r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje co następuje:
Gmina Czchów posiada zwartą umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz zam. Nowy Targ,
ul. Kokoszków 101, właścicielką Schroniska dla Zwierząt w Nowym Targu.
Gmina Czchów jest gminą wiejską w związku z tym istnieje możliwość ustalenia
właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane. Właściciel ponosi koszty związane z jego
wyłapaniem.
Istnieją sytuacje gdy zgłasza się c sobą, która zobowiązuje się do zabrania
i zapewnienia opieki nad porzuconym zwierzęciem wtedy zwierzę zostaje przekazane takiej
osobie. Przy przekazaniu osoba podpisuje zobowiązanie w którym między innymi Urząd
Miejski w Czchowie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli warunków bytowych
zwierzęcia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prawo do odebrania zwierzęcia
i przekazania go do Schroniska.
W roku 2007 wyłapano jednego psa w 2008 dwa. Psy zostały przekazane osobom które,
zobowiązały się do zapewnienia im opieki.

TRZ
mgr
Otrzymują:
l .Adresat.
2.a/a.

^Chudoba

URZĄD GMINY CZORSZTYN
z/s w MANIOWACH
ul. Gorczańska 3

Maniowy, 20.04.2009 r.

34-436 Maniowy

AD-6134/1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach odpowiada na Państwa pytania
postawione we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009 r.:
Ad. 1. Na podstawie § 3 uchwały nr IX/58/07 Rady Gminy Czorsztyn z/s w
Maniowach
z dnia 8 czerwca 2007 r., Wójt Gminy Czorsztyn podpisał ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszko w
101 w dniu 12.07.2007 r. umowę na wyłapywanie, przewiezienie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
Ad. 2. W 2007 roku wyłapano trzy bezdomne psy a w 2008 roku dwa bezdomne
psy.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 1.713,64 złotych, a w 2008 roku
2.787,19 złotych. Schronisko comiesięcznie wystawia fakturę za bieżące
utrzymywanie zwierząt przebywających w danym miesiącu w schronisku.
Z poważaniem
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Otrzymują:
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2. A/a

"HMZAD MIEJSKI

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
33-200 .! ).?,brov/a Tarnowska, Rynek 34

woj. małonolskie
NIP 871-10--02-6S3; ftEGON 000523910
tel. 014 642 27 75,014 655 4Q 00 do 03, £ax 014 642 27 47
e-mail: ugdt@poczla.onet.pl www.dabrowa.okay.pi
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
znak: GKR.7062-27/09

Dąbrowa Tarnowska, dnia 2009-03-31

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
30.03.2009 r.) w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
Ad. 1. W 2007 r. i 2008 r. gmina nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, natomiast przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt zlecała
schronisku dla zwierząt. Po wyłapaniu opieka nad bezdomnymi zwierzętami zapewniana była
także poprzez umieszczenie ich u osób, które zdecydowały się dać im schronienie.
Ad. 2. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem na koszt gminy zwierząt
w 2007 roku wyniosły 500,00 zł., a w 2008 roku wyniosły 980,00 zł.
Ad. 3. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku była
jednorazowa.
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Otrzymują:
lx Adresat.
lx a/a.
Ps/ps

URZĄD GMINY
pow. Limanowa

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 2009-04-09

Nr. UG.OR 6133/4/09

Stosownie do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r.
dotyczącego

udzielenia

informacji

publicznej

na temat sposobu

i skutków

wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra
uprzejmie informuje:
1. Gmina Dobra nie podjęła uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Niemniej jednak zdarzają się przypadki porzucania zwierząt przez właścicieli
najczęściej niebędących mieszkańcami naszej gminy.
Gmina Dobra od blisko 10 lat współpracuje ze Schroniskiem dla bezdomnych Psów
w Nowym Targu ul. Kokoszków 101 skr. 25.
W przypadku potrzeby zleca transport, utrzymanie, obserwację

porzuconego

zwierzęcia. Zorganizowaliśmy miejsce przetrzymywania zwierząt

po wyłapaniu ich

do chwili odbioru przez przedstawiciela schroniska na terenie naszej gminy.
Ponadto współpracujemy z:
- Lecznicą Weterynaryjną w Dobrej,
- Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Limanowej.
Schronisko dla bezdomnych Psów w Nowym Targu w pełni realizuje potrzeby naszej
gminy w zakresie odbioru i utrzymywania bezpańskich psów. Celem zapobiegania
bezdomności zwierząt Gmina Dobra propaguje to zagadnienie za pośrednictwem
prasy lokalnej, drogą internetową, sołtysów oraz szkoły.
Kilkakrotnie rozważany był problem wprowadzenia systemu identyfikacji psów jednakże wniosek z tych rozważań jest taki; wprowadzenie identyfikacji psów
wyłącznie w obrębie gminy nie rozwiąże stale narastającego problemu. Jedynie
wprowadzenie ustawowego obowiązku oznakowania psów przez właścicieli daje
szansę ustalenia właściciela porzuconego zwierzęcia.

Z praktycznego punktu widzenia uważamy , iż zachodzi

konieczność zmiany

zapisów ustawy o ochronie zwierząt w zakresie wprowadzenia obowiązkowego
oznakowania zwierząt, zwłaszcza psów przez ich właścicieli.
2.W 2007 roku wyłapano 5, utrzymywano 3 na koszt gminy, a w 2008 r. wyłapano 7,
utrzymywano 3 na koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 roku wyniósł 2 313,00 zł, a w roku
2008 wyniósł 4 604,00 zł. Gmina Dobra zleca transport, utrzymywanie psów w
schronisku. Za każdy miesiąc pobytu psa - schronisko przysyła rachunek na koszt
gminy. Ponadto zakupujemy

karmę dla zwierząt,

obserwowane, leczone - a więc

które po wyłapaniu

są

gmina pokrywa koszt leczenia, obserwacji,

szczepienia zlecając to zadanie Lecznicy Zwierząt.

Nr.606/11/09

Drwinia 05.05.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy w Drwini informuje, że
posiada stała umowę ze schroniskiem w Nowym Targu. Koszt realizacji zadania w 2007 roku
wynosił 662,66 zł, w 2008 roku 1093,00 zł. Forma płatności jest oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymają:
1. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY W GNOJNIKU
32-864 GNÓJ N l K, woj. małopolskie
tel./fax (014) 68 69 600
e-mail gjioinik@ug.pl. www.gnojnik.ug.pl

KonU>: Baiik Spółdzielczy Onojnik 75 94330000 0020 0200 0000 0002
NI H Hfi'.)-1 l-Hfi--V17, KKOON OOOirKilbb

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

Nas?; *nak: TJG.TT.7062/7/09

Gnojnik 10.04.2009 r.

Stosownie do Waszego zapytania ?. dnia 24.03.2009 r. (data wpływu 30.0.Y2009i), Urząd
Gminy w Gnojniku infotiniije:
ł. Gmina Guojnik, z uwagi na spotadyc/nc przypadki, nie poskda stałej umowy n.i wyłapywanie
l>cttd(>tniiyt:h Kwicr^ąi. i ich utrzymanie. Usługę w tyjn zakresie na podstawie zlecenia świadc^n
Brzeskie Zakłady Komunalne.
2. Zarówno \v 2007 r., jak i w 2008 r, nie bylo pr7ypadku wyłapania i utaymania zwierząt
ch, w /wianku z tym gmina nie poiiiosła żadnych kosztów z tym związanych.

Otrzymują

1.
2.

Adtcsa.1.
Aa

3fe3pq^

GMIN^GORLICE

Gorlice, dnia 15 kwietnia 2009 r.

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

Dotyczy udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. uprzejmie informuję, jak niżej:
1. w 2007 i 2008 r. Gmina Gorlice udzielała zlecenia lecznicy zwierząt w
celu zapewnienia opieki bezpańskim psom. Nie zawierała żadnych stałych
umów.
2. w 2007r. objęto opieką 11 bezpańskich psów, w 2008 r. takich zwierząt
było 5,
3. w 2007 r. wydatkowano na opiekę bezdomnych psów - kwotę 2.800 zł,
a w 2008 r. na ten cel przeznaczono 2.300 zł.
2
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URZĄD MIEJSKI
38-300 GORLICE, Rynek 2
tel. (0-18)3,53-62-00
fax (0-18) 355-12-12

GK.6134-8 709

Gorlice, 16.04.2009 r.

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

dotyczy: udostępnienia informacji publicznych
Odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd Miejski
w Gorlicach przekazuje poniżej dane zgodnie z otrzymanym wnioskiem:
1. Gmina Miejska Gorlice posiada stałe umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienia im opieki. W zakresie wyłapywania usługę realizuje:
Lecznica Zwierząt lek. wet. Daniel Cieśla
Gorlice, ul. Kościuszki 44.
W zakresie zapewnienia opieki usługę realizuje:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz
Nowy Targ ul. Kokoszków 101
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2007 r. - 28 zwierząt; w 2008 r. - 26 zwierząt. Ilość psów
przebywających w schronisku na koniec 2007 r. - 6 psów; na koniec 2008 r. - 9 psów.
3. Koszt wyłapywania wyniósł w 2007 r. - 15 181,39 zł; w 2008 r. - 17 181,30 zł.
4. Opłata za opiekę nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku pobierana jest w oparciu
o dzienną stawkę za utrzymanie psa oraz ilość psów przebywających w schronisku.

K i Jb «. O
Wydziału Gosjrtroarki Komunalnej
Otrzymują:
Adresat
a/a

""!a Wrona

URZĄD GMINY GRĘBOSZÓW

33=260 Gfęteów-Pow, Dąbrowa Tarnowska
woj. małopolskie

Biuro Ochrony Zwierząt

—3—

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

Znak: RS/ 6052/6\09

Gręboszów, dnia 01.04.2009 r.

Jrząd Gminy Gręboszów informuje ,że w roku 2007 i 2008 nie zawarł umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt .Podejmowano czynności zmierzające do zawarcia umów ze schroniskami jak
niżej:
l.Tymczasowy Azyl dla Psów w Tarnowie
2.Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mielcu
3 Schronisko dla Bezdomnych Psów w Nowym Targu
4 Schronisko dla Zwierząt w Oświęcimiu
5 Schronisko dla Zwierząt w Olkuszu
Podjęte czynności przez Urząd Gminy nie przyniosły zamierzonego efektu .Na wystosowane pisma
odpowiedział tylko Azyl dla Psów z Tarnowa , który informował ,że nie ma technicznych możliwości
aby podpisać umowę dotyczącą wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Gręboszów
Doraźnie Azyl oferował usługę taką

w miarę posiadanych miejsc po dokonanych wcześniej

uzgodnieniach. Zjawisko wałęsających się bezdomnych psów na terenie naszej gminy prawie nie
występuje. Zanotowano pojedyncze przypadki ,które rozwiązano
wyszukiwano chętnych mieszkańców do ich

we własnym zakresie tzn.

hodowli. Gmina nie poniosła żadnych wydatków

finansowych związanych z utrzymaniem psów bezdomnych.

Otrzymują:
1. Adresat
£,t
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mgr Bronisław Bfach

URZĄD GMINY GROMNIK

i g^tSSSL
33-1 eo Gromnik, ul. Witosa 2

Nasz znak : GOŚ - 6134/1/09

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

Gromnik, dnia 27.04.2009 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Gromnik uprzejmie informuje, że :
1. Ad. l Gmina Gromnik w 2007 roku miała podpisaną umowę z
Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. Ad.2 W 2007 r. wyłapano 5 bezdomnych psów i zapewniono im
opiekę
3. Ad.3 - koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł - 2.513,00 zł.
Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.
W 2008 r. na terenie Gminy Gromnik wyłapano 3 bezdomne psy i przekazano
pod opiekę nowym właścicielom.
Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie odmówił podpisania
umowy o świadczenie usług wyłapywania, przyjmowania i zapewnienia
ochrony psom w Azylu dla psów z powodu braku wolnych miejsc.
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z. «p. JYÓJTA
ZoficHązajka

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

Otrzymuje :
1. Adresat
2. a/a.

URZĄD GMINY
w Gródku nad Dunajcem

ojewód2two3i!ioPo!Skie

W

Nasz znak : PRN/7082/1 /2009

Biuro Ochrony Zwierząt

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

Gródek nad Dunajcem 07.04.2009 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy informuje że w
2007-2008 roku została zawarta umowa z Firmą DOG BASTER w Nowym Sączu do
wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.
Wymieniona firma w 2007 roku wyłapała dwa bezdomne psy, koszt realizacji
zadania wyniósł 700,00 zł, w 2008 roku wyłapano jednego psa, koszt realizacji zadania
wyniósł 380,00 zł.
Łączny koszt realizacji całego zadania w 2007 i 2008 roku wyniósł 1080,00 zł.
Informujemy, że każdy zgłoszony przypadek bezdomnych zwierząt
indywidualnie poprzez ich wyłapywanie i przekazywanie do adopcji.

załatwiany jest

Z u p . WÓJTA-GMINY
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l .adresat
2.a/a
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AniiaSadłoń

Kierownik Referatu Podatkowego,
Pc|njctv,? ; r,osp Nieruchomościami

WÓJT GMINY GRYBÓW
ul. Jakubowskiego 33

Grybów, 31.03.2009

SSiaks 60St4V®i» w
woj. małopolskie

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

Nawiązując do pisma z dnia 24 marca 2009 dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Grybowie informuje :
-

Gmina Grybów udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z zapewnieniem
im dalszej opieki w lecznicy zwierząt.
Urząd Gminy na każde zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio od mieszkańców o
pojawieniu się bezdomnych zwierząt, powiadamia Policję oraz lekarza weterynarii, który
zabiera bezdomne zwierzęta. Zwierzęta te po przebadaniu przez lekarza są umieszczane w
pomieszczeniach, którymi dysponuje lecznica zwierząt i tam oczekują na adopcje.
Gmina oraz lekarz weterynarii poszukuj ą nowych właścicieli dla tych zwierząt poprzez
ogłoszenie na tablicach.
Urząd zabezpiecza w budżecie gminy środki na pokrycie środków transportu, badania,
leczenia oraz żywienia zwierząt do momentu znalezienia nowych właścicieli.
W roku 2007 wyłapano 12 bezdomnych psów, z tego 12 sztuk oddano do adopcji po
miesięcznym pobycie w lecznicy zwierząt.
Koszt usług weterynaryjnych wynosił 1400 zł na planowana kwotę wydatków na ten cel w
wysokości 2000 zł.
Forma płatności za opiekę weterynaryjną w lecznicy - trzy faktury wystawione dla
Urzędu Gminy przez lecznicę.
W roku 2008 wyłapano 6 bezdomnych psów, z tego 6 sztuk oddano do adopcji po
kilkunastodniowym pobycie w lecznicy.
Koszt usług weterynaryjnych wynosił 880 zł. na planowaną kwotę wydatków 2000 zł.
Forma płatności za opiekę weterynaryjną w lecznicy - dwie faktury wystawione dla
Urzędu Gminy przez lecznicę.

Z poważaniem:
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BURMISTRZ MIASTA GRYBÓW

- 3-3-330 Grybów, ul. Rynek 1?

N-znak: RMSO- 00500/1/2009

Data:2009-04-03

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego
ustawa o ochronie zwierząt uprzejmie i n f o r m u j ę :
- W dniu 27 lutego 2008 roku została zawarta stała umowa pomiędzy miastem
Grybów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Piechnika z
Lecznicą Zwierząt w Gorlicach reprezentowaną przez Pana Daniela Cieślę na
niezwłoczne wyłapywanie pozostawionych bez opieki zwierząt domowych,
czasowego przetrzymywania zwierząt domowych oraz opieki nad nimi, oraz
wywozu do schroniska lub wydania ich właścicielom.
- W okresie 2008 roku wyłapano jednego psa. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł;
717,09 zł - koszt leczenia i odrobaczenia,
321,00 zł - za przetrzymywanie psa,
128,00 zł - za dalsze przetrzymywanie psa,
488,00 zł - za wyszukanie nowego właściciela.
Druga interwencja wyłapania psa była nieskuteczna (pies powrócił do
właściciela) - koszt wyniósł 104,74zł.
(informację

wytworzył K. Wiktor )

Z poważaniem :

ff/fMlSTRZA
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Burmistrza

WÓJT GMINY
32-861 IWKOWA
woj. małopolskie

TP> ." .1 < > sfi 44 030, Fax (014) 68 44 060

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

Nasz znak: G.III.0719/1/2009

Iwkowa, dnia 14.04.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. oraz na podstawie Ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198
z późn. zm.) Wójt Gminy Iwkowa informuje, co następuje:
- gmina Iwkowa posiada zawartą stałą umowę dot. zabrania i przyjmowania do schroniska
w Nowym Targu bezdomnych zwierząt oraz utrzymywania psów z terenu Gminy Iwkowa;
- w roku 2008 udzielono 2 zleceń na wyłapanie 4 szt. bezdomnych psów;
- w roku 2007 Gmina Iwkowa poniosła koszty związane z utrzymaniem 3 bezdomnych psów
w schronisku natomiast w roku 2008 - utrzymywano 5 psów ;
- koszty realizacji w/w zadań w roku 2007 wyniosły 628,56 zł a w roku 2005 wyniosły

5,819 zł.

Otrzymują:
l JAdresat

2. A/a

3-go Maja l
34-480 Jabłonka

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 1826 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 1826 11148

Urząd Gminy

sekretar1aWJabtonka.pl
www.jablonka.pl

Jabłonka

URZĄD GMINY
ul.3-go Maja 1

34-480 JABŁONKA

tel./o-l 8/265-23-35

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
, r-

« oi, 77 A

arn ap
a
ul. iramcarsKa
.5 / A

04-886 Warszawa

RIT 7081 -B/3/09

Jabłonka, 2009-04-02

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Rada Gminy Jabłonka w dniu 12.10.2005 r. podjęła
uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

na terenie gminy. Na mocy tej

uchwały została zawarta umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu na
przeprowadzenie

wyłapywania

zwierząt

bezdomnych.

W

2007r.

wyłapanych

i utrzymywanych na koszt gminy było 6 psów a w 2008 r. było 10 psów. Koszt realizacji
całego zadania w 2007 r. wyniósł: - 7.761,36- zł. a w 2008 r. - 9.068,09-zł., forma płatności
za opiekę na podstawie prowadzonych rejestrów.

Zup.
Wó

-c a. WÓJT T A

URZĄD MIASTA
Kalwaria Zebrzydowska

34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7
Tel. (033) 8766218, 8766134, 8766389, 8766006
Fax (033)8766301
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

.i

DIN EN ISO 9001:2000

Kalwaria Zebrzydowska 4 maja 2009 r
RG.6060/22/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „Argos"
04-886 WARSZAWA
ul.Garncarska 37 A
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r dotyczące udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" - URZĄD MIASTA w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ uprzejmie
informuje , że :
l .W roku 2007 Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki . W celu realizacji zadań z tego zakresu

w 2007 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska udzielała
Komunalnego

„ Kalteks"

Spółka

z.o.o

34-130

zleceń do Przedsiębiorstwa

Kalwaria

Zebrzydowska

ul.Sowińskiego 16 .
Natomiast w roku 2008 Gmina Kalwaria Zebrzydowska miała podpisaną stałą umowę -ze
Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt P.Rafał Pałka 32-300 Olkusz ul. Sikorka 91 .
2. W roku 2007 Gmina Kalwaria Zebrzydowska przekazała do wyłapania 5 psów, w roku
2008 natomiast l O psów .
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 - wyniósł 2775, 40 zł , a w roku 2008 - 12 650,02 zł .
Forma płatności za wyłapanie i opiekę była jednorazowo - ryczałtowa .

Z up. Bumistrza
mgr to t Wfw

Pomietło

KierownlS/Referatu S

,,

GMINY KAMIENICA

Kamienica dn a

' "-04'2009 r'

34-808 KAMIENICA

Nasz znak: 7610/1/09

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

Dotyczy:

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, działając na
podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), informuję:
1) W latach 2007 - 2008 Gmina Kamienica nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz nie udzielała zleceń na wykonywanie tego typu czynności.
2) W analizowanym okresie, na terenie Gminy Kamienica nie wystąpiły problemy z
bezdomnymi zwierzętami.
3) Gmina Kamienica nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją powyższego
zadania.

Z poważaniem

URZĄD GMINY KĘTY
Rynek 7

32-650 Kęty

Kęty
dn. 02.04.2009r.
v 3

SDG.II. l-7082/4/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że :
- Gmina Kęty w roku 2007 i 2008 miała podpisaną umowę ze schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, ich transport, przyjęcie i utrzymanie,
- w roku 2007 wyłapano 23 psy, natomiast w roku 2008 zostały wyłapane 32 psy, które
zostały umieszczone w schronisku,
- na realizację zadania związanego z \vyłapywaniem, transportem, przyjęciem i
utrzymywaniem bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina w 2007 roku zabezpieczyła w
budżecie środki na kwotę 22.000zl,- i taka sama kwota została zabezpieczona w roku 2008,
płatności za wykonane usługi dokonywano na podstawie wystawionych faktur

BURMISTRZ

mgr łnż. <^—
tyman Oltjarz

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Urząd Gminy

32-130 Koszyce ul N o w a 14

pow proszowick,

NIP 662-14-92-221

HBgon:OOOS4^80J

Koszyce, dnia 31 marca 2009 roku
^

Znak: RGB -6052/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję:
— Gmina Koszyce nie posiada stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, w związku z czym nie ponosiła kosztów za opiekę,
- Gmina Koszyce jest gminą rolniczą, mieszkańcy utrzymują psy dla ochrony
bezpieczeństwa, nie występują zwierzęta bezdomne,a jeśli by były to szybko znajdują
nowego właściciela.

*r

rząd Gminy Kościelisko

ul. Strzelców Podhalańskich 44
34-511 KOŚCIELISKO

N,P Ś^SaSISB^

Kościelisko, 6.04.2009

RLOŚ 6052 - 3/09
Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji Pomocy dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 24 marca 2009 roku o udzielenie iformacji publicznej na temat
realizacji wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
1. Gmina Kościelisko nie ma ani nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych

zwierząt.

W

2007

roku

gmina

składała propozycję

umowy

z najbliższym schroniskiem lecz z powodu braku możliwości schroniska nie została
ona podpisana.
2. Gmina Kościelisko ściśle współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Zakopanem i dzięki temu zgłoszone zwierzęta trafiały pod opiekę. W roku 2007
było to 12 psów, a w 2008 roku - 3.
3. Koszty umieszczenia psów w schronisku w 2007 roku wynosiły - 597,57 zł,
a w 2008 roku - O, płatne przelewem.

Z upoważniania WÓJTA
mgr Agnie
KlerovrniK Referatu

Geodezji, Architektury, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

URZĄD MIASTA

KRAKOWA

Wydział Kształtowania Środowiska
31-949 Kraków, os. Zgody 2

OR-03.058-1-201/09
WS-07.TZ.6134-2/09

Kraków,
Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję.
1. W 2007 i 2008 roku Gmina Miejska Kraków miała podpisane dwie umowy na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Jedna - z Krakowskim
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Krakowie, prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi
zwierzętami, wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przyjmowanie
zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom i druga dotycząca zwierząt gospodarskich bezdomnych lub zbłąkanych, z osobą fizyczną. Umowa
ta dotyczy udostępnienia budynków gospodarskich i opieki nad wyłapanymi bezdomnymi
zwierzętami gospodarskimi.
2. Na koszt Gminy w 2007 r. wyłapano i utrzymano łącznie 3832 bezdomnych zwierząt
domowych, w tym 2231 psów i 1601 kotów oraz 2 zwierzęta gospodarskie. W 2008 r.
łączna ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt domowych wyniosła 3462, w tym
2108 psów i 1354 koty oraz l zwierzę gospodarskie.
3. Koszt realizacji umowy z Krakowskiem Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 2007
roku wyniósł 1.700.000 zł., natomiast w 2008 r. kształtował się na poziomie 2.290.000 zł
- forma płatności - transze miesięczne na podstawie zawartej umowy.
Koszt realizacji umowy z osobą fizyczną to: 2.500 zł w 2007 r. i 2.700 zł w 2008 r. forma płatności - ryczałt.
IAŁU

Otrzymują:
l x Adresat
l x WS-07 a.a

i WAta

,
03 M 2009

nn

URZĄD GMINY
Rynek 35
34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel./fax:018 262-30-77

.
Krościenko n.D - 06.04.2009r.

Znak: RLiGG 6069/6/2009

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

Odpowiadając na Państwa pismo dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd
Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Gmina w latach 2007 i 2008 miała podpisaną
umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu na opiekę nad
bezpańskimi psami z terenu Gminy Krościenko n.D polegającą na ich zabieraniu,
przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku. W roku 2007 w schronisku przebywały trzy psy,
natomiast w roku 2008 pięć. Koszt realizacji zadania w roku 2007 to 868,88 zł, w roku 2008 3 243,80 zł. Płatność była regulowana na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Otrzymują:
l. Adresat
2 a/a

WÓJT
mgr Stanisław Gawęda

URZĄD HIE)SKJ
w Krynlcy-Zdrofu

ul. Józefo Ignacego Kraszewskiego
tr

iOS-7633/ 23/09

Krynica-Zdrój-07.04.2009 r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo uprzejmie informuję, iż gmina w latach 2007
i 2008 r. nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Gmina nie ponosiła w latach 2007 i 2008 żadnych kosztów związanych z
utrzymaniem zwierząt w schroniskach. Niniejszym informuję, iż w/w latach istniała
możliwość oddania wyłapanych zwierząt do schroniska w Olkuszu a za opiekę nad
zwierzętami występowała opłata jednorazowa w formie ryczałtu.

I STRZ

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

/M P

34-1

rt^
ona
-

i

Lanckorona dnia 31 marca 2009 roku

Nasz znak: IR- 6061/5/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku Urząd
Gminy w Lanckoronię uprzejmie Informuje ,
Ad.l
Gmina Lanckorona w roku 2007 i 2008 do nadal ma podpisaną stalą umowę na
świadczenie usług w zakresie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
gminy Lanckorona ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz
w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.
W roku 2007 nie zachodziła konieczność wyłapywania bezdomnych zwierząt,
natomiast w 2008 roku Gmina Lanckorona udzieliła l zlecenia na wyłapanie
bezdomnego zwierzęcia ( psa) i zapewniła mu opiekę w w/w schronisku.

Ad.2
Gmina Lanckorona w roku 2008 utrzymywała l psa bezdomnego w w/w schronisku
którego koszt utrzymania wyniósł - 462,63zł + leczenie 364,32zł
Ad.3
Zgodnie z zawartą umową w roku 2007 Schronisku przysługiwało wynagrodzenie za ;
- dzienne utrzymanie i opieka - 2,80zł + 22% podatku VAT ( od l psa),
- zabranie i transport psa do schroniska - 0,80zł od l km + 22% podatku VAT,
- za zmrożenie, przechowywanie i odwiezienie do zakładu utylizacyjnego - 25 zł +22%
podatku VAT od l sztuki psa.
Natomiast w roku 2008 wynagrodzenie wynosiło:
- dzienne utrzymanie i opieka - 2,80zł + 22% podatku VAT ( od l psa),
- zabranie i transport psa do schroniska - 0,80zl od l km + 22% podatku VAT,
- za zmrożenie, przechowywanie i odwiezienie do zakładu utylizacyjnego - 30 zł +22%
podatku VAT od l sztuki psa.
Otrzymują :
l.adresat

~ a/a
,
-

z

A

KlerownfRWroferat
i n w e s t y c j i i ROIIWOJU

URZĄD GMINY LASKOWA
34-602 Laskowa 643, woj. małopolskie

NIP 737-12-83-697, REG. 000540392

tel./fox 048/33 33 076

Laskowa, dnia 16.04.2009 r.

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

Urząd Gminy w Laskowej informuje,że w roku 2007 i 2008 nie miał podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W latach 2007 i 2008 liczba bezdomnych zwierząt
wyłapanych wynosiła zero,dlatego też gmina nie poniosła żadnych kosztów.
Nadmienia się,że w roku 2009 już zostały poniesione
zwierząt.

koszty na wyłapywanie bezdomnych

WÓJTGMINY
mzi. Stanisława Niebylska

OD : Urząd. Gminy Limanowa

NR FfiKSLJ : 013 3371337

16 KUI. 2009 12:47

STR.l

Limariowa,dnia 14.04.2009 r.
Znak: GK.6134/01/2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 r, w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przewidziana ustawa o oclironie zwierząt, Urząd Gminy Limanowa uprzejmie
informuje, że:
1, Gmina Limanowa w przypadku stwierdzenia występowania na terenie bezdomnego
zwierzęcia udziela zlecenia na wyłapywanie i zapewnienie opieki Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
2, W 2007 r. zlecono wyłapanie i utrzymywano l psa.
W 2008 r. zlecono wyłapanie i utrzymywano 16 psów.
3, Koszt realizacji zadania 2007 r, - 200,05 zł, 2008 r. - 3.411,11 zł.
Gmina pokrywa koszty miesięcznie za pobyt zwierząt w schronisku.

URZĄD MIASTA LIMANOWA
84-600 Limanowa
Ul. Jana Pawła II 9
woj. małopolskie
(-5-)

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„Argos"

ul.Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Nasz znak GK-7614/^/09

Limanowa, dnia 96.08.2009r

dotyczy: bezdomnych psów z terenu miasta Limanowa

W nawiązaniu do pisma Waszego Biura Ochrony Zwierząt - Fundacji dla
Zwierząt „Argos" w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta
Limanowa informuje:
Miasto Limanowa od 2002 roku ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu na transport i pobyt bezdomnych zwierząt. W razie pojawienia
się problemu z bezdomnymi psami, mieszkańcy Limanowej współpracując z weterynarzami
i Komendą Powiatowej Policji w Limanowej , wskazują miejsce ich pobytu i po wstępnej
diagnozie weterynaryjnej zwierzę jest transportowane do w/w Schroniska .
Wszystkie faktury za usługi weterynaryjne, transport i pobyt w Schronisku są realizowane ze
środków finansowych budżetu Miasta. Kwota ta w ostatnim czasie kształtowała się
w granicach 3 000 zł rocznie
Obecnie Miasto Limanowa finansuje pobyt trzech bezdomnych psów w Schronisku dla
Zwierząt w Nowym Targu .

3U

Lipnica Murowana, 3 kwietnia 2009 r.
U R Z Ą D OMilM^f
w Lipnicy Murowane)
32-724 Lipnica Murowana

powiat Bochnia
województwo^małopo

.

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

GKŚiR. 6134-1/09
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w związku z Państwa wnioskiem z dnia 24 marca 2009
roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuje :
1. Gmina Lipnica Murowana w latach 2007 i 2008 nie zawierała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
2. W 2007 roku Gmina Lipnica Murowana przekazała jednego bezdomnego psa Panu
Rafałowi Pałce właścicielowi Schroniska Bezdomnych Zwierząt, zam. przy ulicy
Sikorki 91 , 32-300 Olkusz, za jednorazową opłatą 1000 zł. (Był to bardzo płochliwy
kundel, którego właściciel zmarł).
Problem bezdomnych zwierząt na naszym terenie występuje sporadycznie i zdarza się
wtedy, gdy pies zostaje porzucony przez przyjezdnych właścicieli, ludzi z miasta, którym
piesek się znudzi. Psy te przeważnie są głodne i ufne, przychodzą do gospodarstw , jeśli
dostaną jeść, to chętnie się zaprzyjaźniają z nowymi opiekunami, u których zostają.
Informuje się ponadto, że obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub
gospodarskie określone są w załączniku do Uchwały Nr XXX/232/06 Rady Gminy Lipnica
Murowana z dnia 26 kwietnia 2006 roku ( z późniejszymi zmianami ) w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana . Uchwały te opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2006m roku,
Nr 498, pozycja 3085 i 3086.

Otrzymuje:
1. Adresat
~" . ,
Ł- A/a.

Z upW6jta Gminy
>ngr ińż/Wanba Dyląg
Kierov^jk Referatu
Gospodami
Komunalnej
ś'odowiRKa i Rolnictw",

WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka, 2009-04-07

34-483 Lipnica Wielka 518
woj. małopolskie

GG.6134/1/09

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
Gmina Lipnica Wielka realizując powyższe zadanie udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz na zapewnienie im opieki - schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Nowym Targu ul.Kokoszków 101.
W roku 2007 za pobyt psów w schronisku Gmina ponisła koszt w kwocie 756.16 zł,
natomiast w 2008r.- 217.15 zł w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod
opieką.

tftfuszMurzyniak

33-140 LISIA f JÓŁ-, ai. l Maja 7
tel. a 67-84-678.*. ,«ax67-84-249
NIP873-15-23-03C ,<tem 000537800

Biuro ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska nr 37 a
04-886 Warszawa

Lisia Góra dnia 24,04,2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 w sprawie udzielenia informacji publicznej ,
Urząd Gminy w Lisiej Górze informuje :
1. w roku 2007 Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezpańskimi zwierzętami z Lecznica Zwierząt z terenu Tarnowa , która zapewniała
kompleksową obsługę w tym zakresie
2. Ryczałt roczny , płatny miesięcznie po 500 PLN za l m-c , bez względu na ilość
zwierząt
3. 6000 PLN rocznie

URZĄD GMINY LUBIEŃ

32 - 433 Lubień 5O
woj małopolskie

Lubień, dnia: 30.04.2009 r.

RLGG-6134/6/09

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

dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej bezdomnych zwierząt
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2009 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:
1) w lutym 2006 r. Gmina Lubień zawarła umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na okres 3 lat (przedłużono na
kolejne 3 lata), w sprawie zabierania zwierząt z terenu naszej Gminy
i sprawowania nad nimi dalszej opieki, natomiast dodatkowych umów na
wyłapywanie zwierząt nie posiadamy,
2) w 2007 r. przebywało w schronisku 26 bezdomnych zwierząt (psów),
utrzymywanych na koszt Gminy, natomiast w 2008 roku 12,
3) koszt transportu i ich utrzymania za rok 2007 wyniósł 18075,20 zł,
natomiast 7150,15 zł za rok 2008.
Płatności realizowane były co miesiąc w formie przelewów, po
przedstawieniu faktury i sprawozdania z ilości bezdomnych zwierząt
przebywających w schronisku.
Z poważaniem
Z up/l/NKOJTA

Krzysz

SEKRETA

ioz

(NY

l

WÓJT GMINY ŁABOWA
pow. nowosądcki

woj. małopolskie

Łabowa, dnia 01 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak :OSD-6134/1/2009

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
uprzejmie informuję, że :
1. W roku 2007 na terenie tut. Gminy nie odnotowano bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2008 odnotowano jeden przypadek wałęsającego się psa. Zlecenia na jego
wyłapanie i przeprowadzenie obserwacji udzielono miejscowemu lekarzowi
weterynarii. Koszt wyłapania i obserwacji wyniósł 400,00 zł.
Zwierze nie zostało przekazane do schroniska, gdyż odnalazł się jego właściciel.

ÓJT

ek Janczak

&MWA

AlP

fcAHZKNlłttl

URZĄD GMINY Łapsze Niżne
Łapsze Niżne, 16 kwietnia 2009r.

R.7614-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Łapsze Niżne przesyła
następujące informacje:
1. Gmina Łapsze Niżne w 2007 i 2008 roku miała podpisaną umowę stałą ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz Nowy Targ, ul. Kokoszków 101 na odbieranie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.
2. W 2007r. Gmina utrzymywała w schronisku w miesiącach:
- I-VII 6 psów,
- VIII 5psów,
- IX 6 psów,
- X 5 psów,
- XI 6 psów,
- XII 7 psów.
Natomiast w 2008r.:
- I-II 9 psów,
- III 10 psów,
- IV 9 psów,
- V - VI 7 psów,
- VII 5 psów,
- VIII-XII 6 psów.
3. Koszty odbierania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2007r. wyniosły 8552,43 zł,
natomiast w 2008r. 9198,98 zł; forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających aktualnie w schronisku oraz jednorazowa za odebranie zwierzęcia z terenu
Gminy.

mgr inf. Warta Kubasek
MŁODSZY REFERENT
o*, ochrony środowiska
Wnietwa i rolnictwa

Otrzymują:
(\) BIURO OCHRONY ZWIERZĄT Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
2. a/a

34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20
tel.(018)2659310, fax (018) 2659315

NIP 735-00-18-470
Regon 000550031

e-mail: gminatallapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
33-390 Łącko 755

Łącko 15.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
tel./fax:0226155282

W odpowiedzi na pismo z dn. 24.03.2009 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
przesyła krótką informację na pytania.
Gmina w roku 2007 i 2008 nie miała na stałe z nikim umowy, i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Gmina nie posiada żadnych zbiorczych danych o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy.
W związku z powyższym gmina nie poniosła żadnych kosztów realizacji zadania.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ŁĄCKU
33-390 ŁĄCKO 755
tel.(018)4445558
(2)
NIP 734-26-47-493 R-;VT-.I .•"PiPSCCKtf

/H?
W O J T G MINY
ŁOSG3INA DOLNA
*

Łososina Dolna 30.04.2009 r.

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

Nasz znak: IiFS-WA-6074/3/09

Odpowiadając na otrzymane pismo z dnia 24.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
Gminy 30.03.2009 r.) informuję, że w latach 2007 i 2008 nie było przypadków wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Stałych umów Gmina nie podpisała natomiast takie umowy będą
zawierane w przypadku zaistnienia konieczności ich zawarcia na wyłapanie konkretnego
zwierzęcia w danym czasie i miejscu.

z up. W

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

URZĄD MIEJSKI
34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

Maków Podhalański, dnia 15.04.2009 r.
GK.6134/1/09

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30.03.2009
r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Mąko wie Podhalańskim informuje:
1. Wyłapywanie zabłąkanych i porzuconych zwierząt w 2007 i 2008 roku wykonywane było
na podstawie zlecenia przez jednostkę budżetową Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Makowie Podhalańskim.
2. W roku 2007 zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 17 sztuk zwierząt, a w
2008 roku-19 sztuk.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 812,85 zł natomiast w 2008 roku
6.849,08 zł. Płatność za opiekę następowała na postawie wystawianej co miesiąc faktury
(dobowa stawka utrzymania zwierzęcia x ilość zwierząt (na postawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką) x ilość dni).

ZuarBuMlSTRZA
an /adej

lK R E F E R A T U
GOsSpDAIłKI K O M U N A L N E J

Otrzymują:
/D Adresat.
2.
kg

A/a.

URZĄD GMINY
22! '"'lęorzechów

Nasz znak:: GGiR. 6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a
Mędrzechów, dn. 2009-03-30

Stosownie do Waszego pisma z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy
w Medrzechowie informuje, że w 2007 i 2008 r. gmina nie miała stałej umowy
i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im
opieki.
Otrzymują:*1. Adrsat
2. a/a
J

URZĄD GMINY I MIASTA
MIECHÓW
ul. H. Sienkiewicza 25
32 - 200 Miechów
www.miechow.eu
E - maił: gmina@miechow.eu
NIP 659 - 000 - 36 - 97
KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

Znak Nadawcy: ROL-MK-4985-7054-6/09

tel.: 041 / 383 - 00 - 40, 383 - l O - 03
fax: 041/383-23-78

Miechów: 15.04.2009r

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03.2009r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, uprzejmie
informujemy, co następuje:
1. Gmina Miechów tak w roku 2007, jak i w 2008 miała podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich zwierząt pochodzących z terenu naszej
gminy z Prywatną Lecznicą Zwierząt w Wolbromiu, ul. Szosa Olkuska 5, 32-340
Wolbrom,
2. W roku 2007 na terenie naszej gminy zostało złapanych 21 psów bezpańskich, zaś
w roku 2008 wyłapano 28szt. bezpańskich psów i l bezpańskiego kota,
3. W roku 2007 koszt realizacji całego zadania wyniósł 3572 zł, zaś w roku 2008 koszt
wzrósł do 4763zł. Zgodnie z umową opłata oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
wyłapanych i przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Otrzymują:
l
l

X adresat
Xa/a

mgr Krzvs:lof Swicrczek

URZĄD GMINY MOGiLANY
32-031 MOGILANY, RYNEK 2
te!./fax (012) 270-16-77

MF
Mogilany, dn. 24 kwietnia 2009r.

GARO. 6052- 16/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Mogilany informuje, co
następuje;
- w 2007 i 2008 Urząd Gminy Mogilany podpisał i kontynuuje umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt z Nowego Targu ul. Kokoszków 101. Przedmiotowa umowa obejmowała
zabranie, przewiezienie i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.
- w 2007 r. na terenie Gminy Mogilany zostało wyłapanych 15 bezdomnych psów, koszty
przewiezienia i utrzymania w/w ilości zwierząt wynosiły 7.220, 53 (słownie złotych: siedem
tysięcy dwieście dwadzieścia 53/100)
- w 2008 r. na terenie Gminy Mogilany zostało wyłapanych 22 bezdomnych psów, koszty
przewiezienia i utrzymania w/w ilości zwierząt wynosiły 12.863,02 (słownie złotych:
dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 2/100).
Powyższe koszty realizacji zadania oparte są na bieżących, comiesięcznych sprawozdaniach
przedkładanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
Z up/WÓJTA
mgrltń, Weg^sl^ns Salawa
1PEKTOR
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

UEZĄD GMINY MOSZCZENiCA
woj, małopolskie
38-321 Moszczenica
tel.(018) 354-13-00, fax(018) 354-10-85
NIP 738-10-21-958
REGCfJ 0010G24C3

G K 7020-26/2009

Moszczenica, 07.05.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 (wpływ 30 marca 2009)
Urząd Gminy w Moszczenicy informuje, że w roku 2007 i 2008 Gmina nie miała
stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nie było przypadków wyłapywania zwierząt, co się z tym wiąże nie było
kosztów realizacji zadania.

Z w p l / W Ó JTTA
mgrStanisla.il> Tapek
Kierownik Maratu eoipodsrkl Komunalnej

.

AtP

URZĄO GMINY

M-730 Mszana Dolna ui Spadochroniarzy 6
wof

małopolskie

tel./O-18/33-10-00 33-10-225
tax/0-18/ 33-11 -242 Nit 737-10-1)8-991
-14.

Nasz znak: 6052/3/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
Data: 22.04.2009r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03.2009r. tut. Urząd uprzejmie informuje:
Gmina Mszana Dolna ma podpisaną umov/ę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom, ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
na koniec 2007r. - w schronisku przebywał 1 pies bezdomny z naszego terenu
na koniec 2008r. - w schronisku przebywały 3 sztuki bezdomnych psów.
płatności za pobyt psów dokonujemy miesięcznie na podstawie wystawionych faktur VAT
koszt realizacji całego zadania za 2007r. - wyniósł 1160 zł
za 2008r. - wyniósł 2914 zł

rśpiat

cHnictwe

l O

MSZANA DOLNA

URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA
34-730 Mszana Dolna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
tel. 018 3310-417, 018 3310-059, fax 018 3311-555
e-mail: miasto@mszana-dolna.pl

Nasz znak: OS 0704/5/09

Mszana Dolna, dnia 14.04.2009 r.

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

Urząd Miasta Mszana Dolna w związku z Państwa pismem z dnia 24.03.2009 r. dot.
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przesyła następujące informacje:
Gmina Miasto Mszana Dolna w roku 2007 i 2009 miała zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101 .
Dane liczbowe o zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2007
to 2 psy a w roku 2008 - 3 psy. Koszt realizacji całego zadania był oparty na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Mf

*fiJT GMIRT MDHMŹ
woj. małopolskie

Mucharz, dnia 01.04.2009r.
GGK 7061/24/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. w sprawie realizacji zadania;
„ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Mucharzu
informuje;
1. Gmina w 2008 i 2009 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu, gdzie przekazywane są wyłapywane bezdomne zwierzęta.
2. W 2007r. w schronisku przebywał jeden bezdomny pies z terenu naszej gminy, zaś w
2008r. do 10 kwietnia w schronisku przebywał l bezdomny pies, później został
adoptowany. Od 30.12.2008r. w schronisku przebywa l bezdomny pies.
3. Miesięczny koszt pobytu psa w schronisku wynosi 106,00 zł, plus koszty wyłapania i
dowozu psa do schroniska 120,00 zł.
Otrzymuje;
1. Adresat
2. a/a.

mgr
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MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

Muszyna, dnia 29 kwietnia 2009 r.

31

woj, małopolskie

tf. (0-im 4 71-400°
1-40
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 \\arszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna udziela odpowiedzi:
ad. 1) W latach 2007 i 2008 tut. Gmina nie posiadała stałych umów ani też nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jednocześnie wyjaśniam, iż tut. Gmina posiada kontakt ze Schroniskiem dla
bezdomnych psów Pani Celiny Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy
Targ oraz Firmą DOG- BASTNER Pana Dariusza Iwanowicza, ul. Jana Pawła II
40/13, 33-300 Nowy Sącz zajmującą się wyłapywaniem oraz transportem bezdomnych
zwierząt oraz Komisariatem Policji w Muszynie,
ad. 2) W 2007 r. nie stwierdzono na obszarze tut. Gminy żadnych bezdomnych zwierząt
natomiast w 2008 r. odnotowano l takie zwierzę,
ad. 3) W 2008 r. Gmina poniosła koszt w wysokości 53,20 zł celem wykonania badań na
bezdomnym

psie.

Powyższą

należność

uregulowano

zleceniobiocy.
Opiekę nad tym zwierzęciem przejęła osoba fizyczna.

przelewem

na

konto

Urząd Miasta i Gminy
MYŚLENICE

Rynek 8/9

Myślenice, 2009-04-27

/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. (data wpływu 2009-03-30), dotyczące
sposobu postępowania z bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuję:
1. Urząd Miasta i Gminy ma podpisaną umowę polegającą na wyłapywaniu, umieszczaniu,
utrzymaniu zwierząt, ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
2. Ilość wyłapań, adopcji oraz stan na koniec roku zwierząt przedstawia poniższa tabela:
Rok

Ilość wyłapań
zwierząt

Ilość adopcji
zwierząt

2007

25

18

2008

38

22

Umowa ze
schroniskiem
Schronisko dla
Bezdomnych
Zwierząt w
Nowym Targu.

D

Okres
ważności
umowy

Ilość zwierząt
utrzymywanych
w schronisku na
koniec roku

roczna

11

n

14

3. Do schroniska zwierzęta dowożone są zgodnie z podpisaną umową, samochodem i przez
pracownika tegoż schroniska.
4. Koszt realizacji całego zadania:
• 2007 r. -18 184 zł
• 2008 r.-19 183 zł
Formą płatności była umowa oparta na bieżącej (rozliczenie miesięczne) ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

I
Reteratu G o s p o d a r o m u n a l n e ]

URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
32-005 NIEPOŁOMICE
PL. ZWYCIĘSTWA 13

Niepołomice, 09.04.2009 r.
CENTRALA
TEL 012/281 1260

Znak: SiR.7080-1/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

SEKRETARIAT
TEL. 012/281 1003
Ł/FAX O 12/281 1991
"
e-mail:
magistrat©
niepolomice.com.pl
www.niepolomice.com

04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009 r. dotyczące realizacji
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt podaję niżej informację w wymaganym zakresie:

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW
l KANALIZACJI
ORAZ USŁUG
KOMUNALNYCH

1. Gmina Niepołomice od początku 2006 r. posiada zawartą umowę z Panią
Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT w Nowym Targu, ul. Kokoszko w 101, na wyłapywanie,
transport i utrzymywanie psów na zasadach określonych przez regulamin

UL. DROGA
KRÓLEWSKA 27
32-005 NIEPOŁOMICE
TEL 012/281 1661
281 1662
TEL/FAX O 12/281 2423

schroniska. Umowa jest od 2006 r. corocznie ponawiana z w/w
schroniskiem.
2. Z terenu gminy Niepołomice w 2007 r. zabrano do schroniska 15 psów, w
2008 r. zabrano do schroniska 22 psy.
3. Łączny koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 20 514 ,30 zł. w

GOSPODARSTWO
POMOCNICZE
"ODNOWA"
UL OGRODOWA 12
32-005 NIEPOŁOMICE
TEL./FAX O 12/281 1209

2008 r. wyniósł 22 618,81 zł.
Zgodnie z umową schronisko przedkłada co miesiąc rozliczenia stanu zwierząt,
wykonywanych usług i faktury do zapłaty.
Dodatkowo Gmina finansuje usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt
(sterylizację, szczepienia, w nagłych i wyjątkowych sytuacjach eutanazja). Koszt
realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 559,75 zł., a w 2008 r. koszt zadania wyniósł
1898,07 zł.

Otrzymują:
l x adresat
l x a/a

mgr inż. Sjtani, law Kracik

Urząd Gminy Nowe BrzesKo
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
woi. małopolskie

RiOŚ-VII/6020/8/2009

Nowe Brzesko 06.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo nr MP 79 z dnia 24 marca 2009 roku uprzejmie
informujemy, że Gmina Nowe Brzesko nie posiada umowy na wyłapywanie
bezdomnych

zwierząt,

ponieważ

w

Małopolsce

wszystkie

schroniska

są zapełnione a Gminy nie stać na utworzenie swojego.
W przypadku pojawienia się takiego bezdomnego pieska monitorujemy
u sołtysów oraz w prasie lokalnej i udaje się nam znaleźć opiekunów.
Jednocześnie informujemy, że w ostatnich latach nie było przypadków
oddania bezdomnych psów do schroniska.
WÓJT GMINY

ORZĄD MIASTA NUWfcbU ŚĄCŁ-

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMW • Nti OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Szwedzka 2
33-300 Nowy Sącz

lei 018 448 67 50

Nowy Sącz, dnia 9.04.2008 r.
WGK. R. P. 7082/6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r., uprzejmie informuję:
1. W latach 2007 - 2008 Miasto miało podpisane umowy:
a) z firmą Dog Baster

- umowa na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu

bezdomnych psów na terenie miasta Nowego Sącza i przewożenia ich do schroniska dla
bezdomnych zwierząt;
b) ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu - umowa na przyjmowanie
do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzanych z terenu
miasta Nowego Sącza.
2. W roku 2007 wyłapano i przewieziono do schroniska 174 psy a w roku 2008 - 218 psów.
Liczba utrzymywanych w schronisku psów z terenu Miasta Nowego Sącza uzależniona jest
od wielu czynników: tzn. ilość dowożonych, adopcje, psy odebrane przez właścicieli
eutanazja itp. i w każdym dniu liczba ta jest inna dlatego też nie można określić liczbowo
ilości psów utrzymywanych na koszt Miasta w danym roku kalendarzowym.
3. a) Koszt wyłapania i wywiezienia do schroniska:
2007-29 862,80 zł
2008 - 28 288,00 zł
b) Koszt utrzymania w schronisku
2007 - 88 026,28 zł
2008- 117 446,62 zł
Równocześnie informuję, że zgodnie z umową zawartą z firmą świadczącą usługi
wyłapywana psów, warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi jest potwierdzenie
przyjęcia psów, wystawione prze kierownika Schroniska zwierząt w Nowym Targu.
^^AdreSt.
2. A/a

DYREKTOR
mgrinż. Zbigniew-Bnwchowski

OD :GMINft NOWY TftRG

NR FflKSLJ

132 KUL 2009 09:40

STR. l

Nowy Targ, 02,04.2009 r

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

Urząd Gminy w Nowym Targu ma podpisaną umowę od dnia 24,08,98 roku z Panią Celiną
Pawluśkiewicz zam. Nowy Targ ul. Kokoszków 101, która prowadzi działalność „Schronisko
Dla Bezdomnych Zwierząt". Umowa ta jest corocznie uaktualniana i przedłużana aneksem.
W roku 2007 wyłapanych było 24 psów, w 2008- 39 psów, były to wyłącznie interwencje
wyłapywania na zgłoszenia mieszkańców naszej gminy. Koszt realizacji zadania w 2007 roku
wyniósł 17 128,03 zł, w 2008- 24 364,22 zł i wynikał z kosztów dowozu psów do schroniska
oraz bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

KOMĘ:
Tazik

URZĄD MIASTA
31-400 NOWY TARG
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l [DROGOWNICTWA

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
-,
, ,ul
- Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
TT1

A

Nasz znak:GKiD.7080-l/09
Nowy Targ, dnia 2009-04-01

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa informuje, że Gmina Miasto Nowy Targ ma podpisaną umowę na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, z właścicielką Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu, panią Celiną Pawluśkiewicz.
Gmina pokrywa koszty złapania i doprowadzenia zwierząt do schroniska, dziennego
utrzymania psów w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz utylizacji martwych zwierząt.
Rozliczenie

usług następuje na podstawie zweryfikowanych, comiesięcznych

sprawozdań składanych przez właścicielkę Schroniska, w których określone są rodzaj i ilość
wykonanych usług oraz liczba psów utrzymywanych w schronisku, a dostarczonych z terenu
miasta.
Dane liczbowe i koszt zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przedstawia
zestawienie ilościowo-fmansowe, które przesyłamy w załączeniu.

up BUR

mgr inż. M,
NAC7H \!

Otrzymują:
'(lyAdresat.
2. a/a.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO - FINANSOWE

rok
2007
2008

zwierzęta
przyjęte do
schroniska

martwe
zwieręta
zwierzęta
zwierzęta
zwierzęta utylizacja
wyjazdy
zwierzęta
zwrócone
wydane ze
zebrane z martwych
padłe w
nieskuteczne
uśpione
do
schroniska
schronisku
zwierząt
terenu
schroniska
miasta
54
38
40
64
4
14
10
18
44
7
11
28
7
42
56
3

koszt opieki
nad
bezdomnymi
zwierzętami

37 001, 62 zł
36 037,90 zł

KTOR
fngrinż. Maria uóraś

Urząd Miej ski

32-720 Nowy W i Ś n i G Z
WOJ. m a ł o p o l s k i e

WR.6052/3/09

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

Nowy Wiśnicz, dnia 14.04.2009 r.

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca
2009r dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2007 r i 2008 r informuje:
1. Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu posiada podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym „ CZTERY ŁAPY"
2. W 2007 r. wystąpiły dwa przypadki wyłapywania psów, które po niedługim czasie
przetrzymywania w kojcu, zbadaniu przez lekarza weterynarii, przeprowadzenia
szczepienia przeciwko wściekliźnie i odrobaczeniu przekazano nowym ( chętnym)
właścicielom.
W 2008 r. nie było przypadku wyłapania bezdomnych zwierząt.
3. Koszty poniesione przez gminę to koszty chwilowego przetrzymywania w kojcach
złapanych psów (karma dla psów, badanie, szczepienie) do chwili znalezienia
właściciela, to kwota 1029,56 zł.

Otrzymują:

l x Adresat
l x a/a

sp.BŚ

Kierownik Wydziału Rolnici
Gospodarki Gruntami
' Ochrony^rodowyska

]/W^^

mgrjftz. Ewa Kumor

GMINA OCHOTN1CA DOLNA

34-452 Ochotnica Dolna, woj-matopolskie
NIP 735-10-13-865 RE60N:491 892587

tel.oi 8 2620931, fax 01 8 2620936
Znak: 7624/21/09

Ochotnica Dolna, dnia 2009-04-30

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ,^4rgos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.03.2009 r. (data wpływu 30.03.2009 r.) Wójt Gminy
Ochotnica Dolna informuje, że z uwagi na brak środków Gmina Ochotnica Dolna w latach
2007 i 2008 nie zawierała umów dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt, ani nie
ponosiła kosztów z tym związanych.

Otrzymują:
l . Adresat
2. a/a

z Konopka

Olesno dn. 22.04.2009r.

URZĄD MIEJSKI
46-300 OLESNO
woj. opolskie
tei. 034/359-78-41-^-44

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r, uprzejmie informuję, że
w 2008r. że Gmina Olesno udzielała indywidualnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2008r. wyłapano i przewieziono do schroniska dla
zwierząt l psa za kwotę 784 zł.

ZASTĘPCA

ISTRZA

mgr mz. J/e •zy Chęciński

URZĄD GMINY W OSIEKU
32-608 Osiek, ul. Główna 125
Ident. 000537770 NIP 549-10-49-017

Osiek, dn. 3.04.2009 r.

Znak: OŚR.6134-1/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie informacji
dotyczących wykonywania zadań dotyczących wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Gminy w Osieku przesyła żądane dane:
1. Na terenie Gminy Osiek wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku, ul. Ceglana 2, Osiek.
2. W latach 2007-2008 Gmina nie posiadała umów z podmiotami zapewniającymi
opiekę bezdomnym zwierzętom, ponieważ najbliższe schronisko jest przepełnione
i nie podpisuje umów na przyjęcie bezdomnych zwierząt. Wyłapane na terenie
gminy bezdomnie zwierzęta są umieszczane w schroniskach znajdujących się poza
powiatem, w których jest w danym momencie wolne miejsce.
3. Na terenie Gminy Osiek w roku 2007 złapano 7 bezdomnych psów, w 2008 r.
również 7 bezdomnych psów.
4. W latach 2007-2008 psy umieszczane były się w schroniskach za jednorazową
opłatą. Koszt w roku 2007 wyniósł - 2,504.08 zł, w roku 2008 - 2,764.16 zł.

•ak

Otrzymują
(L/ Adresat
2. a/aUG
Do wiadomości:
1. GZGK Osiek

URZĄD GMINY
OŚWIĘCIM

ul. Zamkowa 12
32-600 OŚWIĘCIM
-6-

UG-7062/8/09

Oświęcim, dnia 08.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
1

Fundacji dla Zwierząt "Agros
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. na temat zadania pt. „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Gmina Oświęcim w latach 2007 i 2008 nie posiadała stałej umowy z żadnym
schroniskiem dla zwierząt, jedynie jednorazowe zlecenia na umieszczanie bezdomnych
zwierząt w schronisku np. Schronisko w Oświęcimiu, PGL LP Nadleśnictwo Katowice.
W roku 2007 gmina wyłapała 10 zwierząt, w tym l bociana i l łabędzia, a w 2008r
14 sztuk.
Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 4.621,83 zł, a w 2008 - 4.787,14 zł
Forma płatności jednorazowo za pobyt każdego zwierzęcia.
Ponadto informujemy, że nasza grnina ści..ie współpracuje z Towarzystwem Opieki na
Zwierzętami - Koło w Oświęcimiu i wspólnie reagujemy na każdą interwencję i przy ich
pomocy wyłapane zwierzęta trafiają często do nowych właścicieli tak jak: miot kociąt,
3 szczenięta i psy.
Gmina w większości ponosi koszty związane z leczeniem lub eutanazją i utylizacją
potrąconych lub zabitych zwierząt przez pojazdy samochodowe.

Z poważaniem
WÓJT

GMJNY

Andr

ibrzycki

Oświęcim, dnia 12 maja 2009r.
Znak sprawy:
GM/o-7080/4/09

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

W związku z Państwa zapytaniem w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej przedstawiam informacje
w przedmiocie sprawy:
1. W latach 2007-2008 Gmina Miasto Oświęcim podpisała umowę z Zakładem Usług
Komunalnych Spółką z o.o.w Oświęcimiu umowę na utrzymanie czystości i porządku
w granicach administracyjnych miasta, w tym również świadczenie usług w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.
2. W 2007r. Do schroniska trafiło 124 bezpańskie zwierzęta, natomiast w 2008r. było ich
145.
3. Roczny koszt realizacji całego zadania — 17 000,00 zł (ryczałtowo)

Agata Jezior
Referat Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Pcim
32-432 Pcim 563
woj. małopolskie
tel. 012 274 80 50

Pcim, dnia: 15.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak: GKil 6134-5/09
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt z dnia 24.03.2009 roku, Urząd Gminy Pcim uprzejmie
informuje, że:
1. Gmina Pcim współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Pawluśkiewicz Celina
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101, które bez żadnych problemów, po telefonicznym
zawiadomieniu, niezwłocznie odbiera bezdomne zwierzęta i zapewnia im dalszą opiekę.
Do końca 2007 roku odbiór zwierząt odbywała się na podstawie wystawionego przez gminę zlecenia,
natomiast od stycznia 2008 roku Gmina Pcim ma podpisaną umowę z powyższym schroniskiem.
2. W 2007 roku do schroniska doprowadzone były 2 bezdomne psy, do adopcji oddany został l pies
i uśpiony l.
W 2008 roku do schroniska doprowadzonych było 10 psów, oddanych do adopcji 3, uśpione 4 i
padłe 2 psy.
3. Koszty transportu i pobytu psów w schronisku są pokrywane po otrzymaniu faktury, przelewem
co miesiąc w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku. W 2007 roku
koszty te wynosiły 1724,68 zł, a w 2008 roku 4122,86 zł.

Z powijaniem

Zup

rm

TA

...

orczyfc
Danuta
Kierownik Refa fatii Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury

Urząd Miasta i Gminy
w Piwnicznej Zdroju
kod. 33-350, Rynek 20

Piwniczna-Zdrój, 06.04.2009r

tel. (018) 44MO-43 fax 446-4186
Nasz znak: 606 < * |0ł

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

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Niniejszym informuję że:
l .Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101 dot. przyjmowania i utrzymywania psów
2.Koszty utrzymania zwierząt w Schronisku wyniosły:
- 2007 rok -l 932,37 zł
- 2008 rok- 3306,48 zł
Powyższe wydatki obejmują doprowadzenie ,utrzymanie ,badanie , koszt zamrożenia,
przechowywania i utylizacji.
3. W schronisku przebywało w roku:
- 2007 - doprowadzono - 4 szt, wydano- O, uśpione - 2 szt, padłe -l szt
- 2008 - doprowadzone - 6 szt, wydanych - 5 szt, padłe - l szt.

B U R M I S T R Z
PIWNJ£2NEJ-ZQtfOJU
C3»

r ar d B^gaczyk

OD :Urząd. Gminy Plesna

NR FflKSLJ : 0146798947

NIP873-29-78-229
J 851660921

22 KUII. 2009 13:51

STR.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Nasz znak: OA-ó 134-6/2009

PJeśna dnia 22.04,2009r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu wykonania
przez Gminę zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Pleśnej przedstawia dane wg kryteriów zapisanych w piśmie:
Ad l .Gmina Pleśna w latach 2007-2008 posiadała stałą umowę na świadczenie usług
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawartą z Zakładem Składowania
Odpadów Komunalnych w Tarnowie prowadzącym Azyl,
Ad 2. Na terenie Gminy w roku 2007 wykonano 5 interwencji, w roku 2008 wykonano 8
interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt, Wszystkie zwierzęta zostały umieszczone w
azylu.
Ad 3. Koszt realizacji zadania w rok 2007 - 4313,00 zł, w roku 2008- 7190,00 zł

forma płatności za opiekę nad zwierzętami - ryczałtowa oparta na ewidencji zwierząt
przebywających w azylu.

Otrzymują:
l .Adresat

2, a.a.

Z poważaniem

l

U R Z Ą D GMINY
33-386 PODEGRODZIE

województwo małopolskie
teL {013)44590 33,445 90 66
Nasz znak: ROŚ.RG.6052-4/09

Podegrodzie, dn. 07.04.2009 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2009 r., dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", tutejszy Urząd informuje:
1. Urząd Gminy Podegrodzie w 2007 i 2008 roku udzielał zleceń na wyłapanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki firmie: „Dog Baster" Dariusz
Iwanowicz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 40/13.
2. W 2007 roku wyłapano 11 psów, a w 2008 roku - 9 psów.
Na koszt Gminy Podegrodzie nie są utrzymywane bezdomne zwierzęta.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 1.850,00 zł, a w 2008 - 1.550,00
zł. Za wykonanie zadania Urząd Gminy Podegrodzie płacił gotówką po otrzymaniu
rachunku.

Zup. W O J

mgr inż. Ewelinaj Skuza
Kierownik Referatu
Ochrpnu śrojfe

Otrzymują:
( l . ) Adresat,
aa.

.
NIP 549-10=3S-12 7 R-07101266J

ORK 6134-1 /09

Polanka Wielka, dnia 06 kwietnia 2009 roku

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku, Urząd Gminy w Polance
Wielkiej, ul. Długa 61 informuje, że:
1. gmina nie miała zawartych stałych umów w latach 2007 i 2008, udzielane były
natomiast zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2. brak zawartych umów wynika z faktu, że pobliskie schroniska nie chcą zawierać
umów ze względu na brak miejsc,
3. w roku 2007 gmina nie odnotowała wyłapania bezdomnych zwierząt, natomiast
w roku 2008 - 2 psy. Koszt utrzymania w roku 2008 wyniósł 481,50 zł brutto,
natomiast łączne koszty realizacji w roku 2008 wyniosły - 1256,50 zł brutto.

Z poważaniem
WÓJT
Mariusz F\kura

\J

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/aUG.

WÓJT GMINY PORONIN
Poron/n, 06.04.2009r.

Nasz znak. GPG/OS-W.07 J 7-64/2009

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla
Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z Waszym wnioskiem o udzielenie informacji

publicznej z dnia

24.03.2009r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu" przedkładam odpowiedzi na pytania zawarte w Waszym
wniosku.
1.

Gmina Poron/n w latach 2007 i 2008 miała podpisaną stałą umowę

na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.
2.

W 2007r. z terenu Gminy zostały zabrane dwa bezdomne psy i przewiezione do
schroniska.
W 2008r. z terenu Gminy Poron/n zostało zabranych osiem bezdomnych psów
i przewiezionych do schroniska.
Bezdomne zwierzęta

są na

bieżąco wydawane

osobą

chętnym

do ich

przygarnięcia, na koniec 2008r. w schronisku przebywały cztery psy z terenu Gminy
Poron/n.
3.

W 2007r. koszt dowozu i utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł 688,33 zł.
W 2008r. koszt dowozu i utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł 4444,72 zł.
Płatności są dokonywane

na podstawie podpisanej

umowy ze schroniskiem

każdorazowo po wystawieni przez nie faktury VAT.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

mg f Wroni sław Stoch
'
34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 5 * tel.+48 (18) 20 74 126 * fax.+48 (18) 20 74 192 * e-mail: wojt@poronin.pl

URZĄD GMINY PRZECISZÓW
ul. Podlesi? 1

32-641 PRZECiSZOW
NIP 549-12-24-636 R 000543278

Przeciszów, 01.04.2009r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2009r., który do tut. Urzędu wpłynął 30.03.2009r.
Wójt Gminy odpowiada na pytania:
1. Urząd Gminy w Przeciszowie nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki, ze względu na niewielką ilość wyłapywanych
bezdomnych zwierząt. Jest to realizowane na zasadzie doraźnych zleceń. W 2007 i
2008 roku Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt Zakładowi Usług
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 - 600 Oświęcim.
2. W 2007 roku w/w Zakładowi Usług Komunalnych zlecono sprzątnięcie l martwego
psa leżącego w rowie, a w 2008 roku zlecono wyłapanie l wałęsającego się psa.
3. W 2007 roku całkowity koszt realizacji w/w zadań wyniósł 191,25 zł, natomiast w
2008 roku-181,10 zł.

Otrzymują:
(T) adresat

2. a/a

GMINY

,«.ABA W Y Ż N Ą
54-721 Raba Wyżną

Znak GRO.6134/1/2009

Raba Wyżną, dnia 02.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. informuję iż od 2007 roku Gmina
Raba Wyżną posiada stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym
Targu ul. Kokoszków 101 34-400 Nowy Targ na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki. W roku 2007 i 2008 w tymże schronisku miesięcznie przebywały
średnio cztery bezdomne psy. Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł
5 021,24 zł /słownie: pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 24/100 / natomiast w 2008 r.
6 974,62 zł. /słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 62/100 / Płatności
oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

/
Andrzej

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/aA.P.

Uziw/isz

URZĄD GMINY

32-415 RACIECHOWICE
woj. małopolskie

Raciechowice: 14.04.2009r.

Nawsz znak:ROSG: 60527 709

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

Urząd Gminy w Raciechowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca
2009r.niniejszym informuje:
17 Gmina Raciechowice ma podpisaną umowę 72007,2008r7 ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu ul.Kokoszków 101.
27 obecnie w w/w schronisku przebywają 2 psy z terenu naszej gminy
37 koszt utrzymywania psów w schronisku oparty jest o podpisywaną corocznie umowę, w
której zawarte są zasady utrzymywania psów.

Z poważaniem
Z up. WÓJTA
kierownik Referatu
Środowiska

mz.. Kazimiera Gorączko

Atr
URZĄD GMINY
RADGOSZCZ

Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz
tol. (OU) 6414139, fax (014) 6414661
?^^!J^@.!^S°l^Pl
www,radgoszcz.pl
NIP 871-10-20-834 ~Reoon 000547483 EKD 75T?

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

Nasz znak: GN - 7082/2/09

Dotyczy:

Radgoszcz, dnia 03.04.2009 r.

Wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W związku z pismem z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Radgoszczy informuje:
1. w latach 2007-2008 Gmina Radgoszcz nie udzieliła zezwolenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki jak również nie ma podpisanej
stałej umowy
w 2008 r. podjęto działania zmierzające do ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, kontaktowano się ze schroniskami dla zwierząt
w Tarnowie, Mielcu i Rzeszowie. Schroniska nie były zainteresowanie
podpisaniem umowy ze względu na przepełnienie (brak wolnych miejsc),
2. gmina Radgoszcz jest gminą o charakterze wiejskim, bezdomne zwierzęta
przygarniane są przez mieszkańców,
3. w 2008 r. skierowano do mieszkańców ulotkę informacyjną „Obowiązki
Właścicieli Zwierząt"

z
Z-ca

n

aniem
A GMINY

mgr Uir^av}

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

Burzeć

URZĄD GIINNY RADŁÓW

33-130 Radiów, ul. Kolejowa 7
NIP 873-10-01-716

Rsgon 000545656

tel. (0-14) 6782044, 6782073
fax (0-14) 6782818

Nasz znak: UG. GiOŚ.6134/1/09

Radłów, dnia 15.05.2009 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03. 2009 r. informujemy co następuje:
1) w 2007 roku gmina nie miała podpisanej stałej umowy o świadczenie usług wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
2) w 2008 roku gmina podpisała umowę o świadczenie usług opieki nad psami w azylu dla psów
w Tarnowie, która znajduje się na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
ul. Cmentarna
3) w 2008 roku na terenie gminy zostało wyłapanych na koszt gminy 8 bezpańskich psów.
4) w 2008 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 4 000 zł. Płatność realizowana była przelewem
za każdorazowe wyłapanie psa oraz za przydzielenie miejsca w boksie, azylu.

Otrzymują:
l. Adresat
2.a/a

mg^ria Baran

S F KR ET AR Z G M I N '

Strona l z

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Wiesław Wcisło" <w.wieslaw@poczta.onet.pl>
<boz@boz.org.pl>
3 kwietnia 2009 08:41
Informacja opieka nad zwierzętami

Urząd Gminy w Radziemicach infromuje, że w 2007 i 2008r nasza gmina nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym nie ponosiliśmy kosztów związanych z wyłapywaniem i opiekana zwierzętami
Pozdrawiam Wcisło W.

2009-04-03

URZĄD

GMINY

38-312 Ropa 733
w gonicki woj. małopolskie
Q0
;f i./fox(b-i8)353-4D-i4 353-40-17 35M1-Z1

^

IMP yaiMlMZ'*1'1 REGON 4'

kwietnia 2009 r.

OSO.0570/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 r. informuję, iż w latach 2007 i 2008
na terenie

Gmin Ropa nie było przypadków

wyłapywania

bezdomnych

zwierząt.

W związku z powyższym nie zawarto umów na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

A/a.

GMINY

W RYGLiCACH
n
-160 Rygiice, ul. Rynek 9
woj. maropoiskia "
9>ia
*%™l
*{m]mW54
REGON: 000547589 NIP: 873-12-06-743

,

UM 6052/12/2009r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja d l a Zwierząt" Argos"
, /,
*,?*
uLGamcarska 37 A
04-886 Warszawa

Ryglice,dnia 19.04.2009r

Zgodnie z Waszym pismem Urząd Miejski w Ryglicach uprzejmie i n f o r m u j e ;
Podstawą do określenia przez gminę zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt,oraz rozstrzygania
o sposobie dalszego z nimi postępowania jest Uchwała Rady Miejskiej Nr. XI/81/07
z dnia 27.04.07r o ochronie zwierząt /tekst jedn.Dz.U.z 2003r Nr. 106.poz.753/.
1. Gmina miała zawarte stałe umowy o świadczenie usług opieki nad psami w Azylu dla psów w
Tarnowie.
W roku 2007 był tylko jeden przypadek znalezienia podrzuconego psa z poza terenu gminy w
okresie wakacji, który został przygarnięty, ma nowego właściciela i jest do chwili obecnej ostoją
gospodarstwa.
2. W roku 2008 przeprowadzono nadzwyczaj na interwencję wyłapując jednego psa podrzuconego
z innego terenu zabierając go do schroniska .
3.Koszt realizacji zadania w roku 2008 wynosił 1.495zł, w tym nadzwyczajna interwencja 95.00zł,
opieka 350.00zł oraz koszt udostępnienia boksów dla 3 psów lOSO.OOzł, zgodnie z umową zawartą
w dniu 15.02.2008r.
Nadmienia się jednocześnie, że w roku 2009 były już trzy przypadki znalezienia porzuconych
psów, również z poza terenu, lecz znaleziono osoby potrzebujące i psy te mają nowych właścicieli
na terenie gminy.
Otrzymuje;
l/Adresat.
2/a/aUM

Z UF

mgr Seweryrj Akowski
SEKRPTAF

5MINY

ft?
URZĄD GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, woj. małopolskie
tel. +48 14 653 05 01 fax. +48 14 653 05 02
e-mail: rzepiennik-st@zgwrp.org.pl www.rzepiennik.intarnet.pl

„OŚ"-7610-32/2009

Rzepiennik Strzyżewski, 27.04.2009 r.

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

Urząd Gminy w Rzepiennik Strzyżewskim w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca
2009 roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje:
1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie zawarła stałych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewniania im opieki, gdyż nie było takiej
konieczności. Do Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski o wałęsających się zwierzętach,
które należałoby wyłapać i umieścić w schronisku. Gmina była kilkakrotnie
informowana o zabłąkanych zwierzętach szczególnie psach i kotach jednakże przy
współudziale mieszkańców bardzo szybko odnaleziono właścicieli zwierząt.
2. W latach 2007 i 2008 Gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z
wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt w schronisku.
3. W latach 2007 i 2008 Gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z
wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt w schronisku.

Z up.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a

Maria

SEKRET

TA

lowik

GMINY

,, j
1
s.,- R Z Ą D

GMINY
32-765 RZEZAWA
ul. Długa21

•:' 'O^/SS 58 600, Fax. 68 58 601

Nasz znak: IROŚ-6052/5/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 02.04.2009 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r.(data wpływu do tut.
Urzędu 30.03.2009 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Rzezawie informuje:
1 .W 2007 i 2008 r. gmina Rzezawa nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Zlecenia były udzielane Gabinetowi Weterynaryjnemu
„Eskulap" z Bochni należącemu do lek. wet. Mieczysław Damski, na udzielenie
pomocy rannemu zwierzęciu, bądź złapanie bezdomnego psa.
2. W 2007 r. zanotowano 3 przypadki wyłapania, leczenia bądź utrzymania zwierząt
bezdomnych, natomiast w 2008 r. - 8.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wyniósł 476,18 zł, w 2008 r. -1469,53 zł.
Każdorazowo został wystawiony rachunek za usługę.
Z up. Wójta
mż. Zcffte Czesak
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Kierowftk Referatu

URZĄD MIASTA I GMINY
32-043 Skała, Rynek 2?
woj. małopolskie
tal. (012) 389-12-29 w. 120
GS 6027/06/09

Skała, dnia 10.04.2009r.

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

Urząd Miasta i Gminy w Skale w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. W 2007 i 2008r. Gmina Skała zawierała umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu,
ul. Sikorka 91
2. Liczbowe dane o wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy zwierzętach:
2007 r. - wyłapano i przekazano do schroniska 42 sztuki bezdomnych zwierząt
2008r. - wyłapano i przekazano do schroniska 33 sztuki bezdomnych zwierząt
3. Koszt realizacji zadania i forma płatności za opiekę:
2007 r. - koszt realizacji zadania 18 000 zł. ( forma płatności ryczałtowa)
2008 r. - koszt realizacji zadania 18 000 zł. ( forma płatności ryczałtowa)

Otrzymują:
l .Adresat
2. a/a

/M P

N/z:RO-7062/8/09

33-156 Skrzyszów 642
tal. (014) 6326-380

Skrzyszów, dnia 9.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos
ul. Garncarska 37A
O4-886 W A R S Z A W A

Dotyczy: dotyczy informacji publicznej n/t sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Gmina Skrzyszów w roku 2007 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki wet. zawartą z Lecznicą Zwierząt s.c J. Jakubek i M. Kajpus
Tarnów, ul. Asnyka 8.
Wynagrodzenie za powyższe usługi było umowne, w formie ryczałtu miesięcznego
niezależnie od ilości interwencji i wynosiło 5000 zł za okres jednego roku.
Przeprowadzono 5 tego rodzaju interwencji.
W roku 2008 Gmina Skrzyszów zawarła umowę na świadczenie usług opieki nad
bezdomnymi psami z Azylem dla psów przy Zakładzie składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie.
Koszt usług świadczonych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wynosił:
* l zł/km oraz 40 zł za godzinę w przypadku nadzwyczajnej interwencji/odbiór psa/;
* 100 zł brutto, za każdy miesiąc udostępnienia boksu , na okres roczny;
350 zł brutto miesięcznie za ochronę zwierząt i opiekę nad jednym psem przekazanym do
Azylu na okres pierwszego miesiąca od momentu przekazania psa;
* 150zł brutto za każdy następny miesiąc pobytu psa w azylu.
W roku 2008 było 4 nadzwyczajne interwencje a ich koszt ogólny wynosił 2695zł

Otrzymują:
Adresat
.,
I X A/a

Z rip. WpjTA
. 4$$k <
mgrKazimWaordowska
SEKRETARZ GMINY

uP

Słaborców dnia 20.01 .2009
ZoaLROŚI 6134-1/09
1*1'$ '5 A f 1 1 IT8 Hi i S -
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Na pomoc Zwierzętom"
32-500 Chrzanów
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w 2009 r. w budżecie Gminy na opiekę nad be/dorrmymi
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w sprawie utworzenia schroniska międzygminncgo - UG infomiuje że
w chwili ohscnty sąsiednie (imfny nie są zainteresowane tym lematem,

MINY SŁOPNICE
i Ą _6 J 5 Słopnice 911

Słopnice, dnia 7.04.2009r.

rei./ fax(018) 3326-018

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Nasz znak: IGK 7081/1/09
dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania przez gminę zadania zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, Urząd Gminy w Stopnicach informuje:
1. W latach 2007 i 2008 Gmina Słopnice nie miała podpisanej, z firmą wyłapującą czy
schroniskiem, stałej umowy na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
domowych (ze względu na przepełnienie najbliższe schroniska nie chcą takich
umów podpisać).
W latach tych Gmina nie udzielała również zleceń na wyłapywanie czy opiekę
(utrzymywanie) bezdomnych zwierząt domowych - nie było takiej potrzeby.
2. Liczba wyłapanych zwierząt:
a) w roku 2007 - O,
b) w roku 2008 - l.
3. Koszt realizacji zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w gminie
Słopnice:
a) w roku 2007 - O zł,
b) w roku 2008 - 200 zł (koszt sterylizacji, zwierzę po zabiegu znalazło nowego
opiekuna).

ołtys
Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

t

URZĄD GMINY W S?VTKOW1CACH
;,). Zamkowa 12,34-) 16 Spytkowice

:xm. wfia&to^SjMSąa&S

«A 033 879 18 20, fax 033 879 15 60
I^gon 000547595, NIP 551-11-23-930
(6)

. Qi

Spytkowice, dma^...04.2009 r.

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielnie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy w Spytkowicach podaje poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:
1. Gmina Spytkowice w 2007 i 2008 r. posiadała stałą umowę na utrzymywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki podpisaną z Panią Celina Pawluśkiewicz zam. Nowy Targ
ul. Kokoszków 101, właścicielką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
Przedmiotowa umowa została przedłużona na kolejny rok tj. do 31.12.2009 r.
2. Gmina Spytkowice utrzymywała w schronisku w 2007 r. jednego psa a w roku 2008 trzy
psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2007 roku. 451,85 zł. a w 2008 roku 2.875,62 zł.
Opłata za opiekę była uiszczana na podstawie przedkładanej faktury, po upływie każdego
miesiąca kalendarzowego oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku.

Z/Cij^WÓJTA

Otrzymują:
1

1.

Adrp^t

/\uresdl

2. a/a

in±

- Wber^

ffyiuba

ZASTĘPCA vyA.!TA GMINY

URZ4D MIEJSKI W STARYM S^CZU

ul. .Stefana Batorego 25
33-340 STARY SĄCZ
tel. 018 446 02 70, fax 018 446 02 73
województwo małopolskie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
Stary Sącz, 14.04.2009 r.

Nasz znak: GK. 7082/1/09

dotyczy: wykonania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na
terenie Miasta i Gminy Stary Sącz
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24.03.2009 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w latach
2007-2008, Urząd Miejski w Starym Sączu uprzejmie informuje, że w/w zadanie na terenie
tut. Gminy realizowane było w sposób następujący:

ad. 1.
Wyłapywanie psów powierzane było firmie „DOG BASTER" z Nowego Sącza, która
pomagała nam w wyszukiwaniu nowego właściciela. Ponadto posiadamy zapewnienie
„Schroniska Zwierząt" w Nowym Targu na opiekę nad zwierzętami. Możliwość ta daje nam
gwarancję odbioru psa w przypadku gdy nie znajdziemy opiekuna na terenie naszej gminy lub
sąsiednich. Jednakże w rozpatrywanym okresie nie zachodziła konieczność skorzystania
z opieki schroniska.

ad. 2 i 3.
Nazwa zadania

wyłapywanie psów i opieka do czasu
znalezienia nowego właściciela

Ilość
sztuk
w 2007

5

Kwota w
zł 2007
1 750,00

Ilość Kwota w zł
sztuk
2008
w 2008

7

2 450,00

Forma płatności jest dokonywana jednorazowo za każdą usługę.
EJLR M I S T R Z

Otrzymują:
l/adresat

2/a/a

GK- 7080/1/04

Stryszawa 15.04.2009r.

URZĄD GMINY STRYSZAWA
Stryszawa 17
34-232 LACHOWICE
~.|?erat Gospodarki Komunalnej Ochrony
,, odowiska i Funduszy Strukturalnych

°

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

Urząd Gminy Stryszawa w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r informuje,
że Gmina Stryszawa posiada aktualną umowę na odbiór, transport, bezdomnych zwierząt
przez Schronisko w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.
W roku 2007 w Gminie Stryszawa było wyłapanych i oddanych do schroniska 11 psów,
w roku 2008 były oddane 4 psy.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2007 i 2008, 14.718,34 zł / czternaści tysięcy
siedemset osiemnaście złotych 34/1007. Opłata za umieszczenie psów w schronisku była
oparta na ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
l x adresat

l x a/a.

Wójta

WÓJT GMINY
STRYSZÓW

Stryszów, dnia 20.04.2009 r.

IiR - 7 0 6 2 / 3 / 0 9

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

Dotyczy : informacji o opiece nad zwierzętami.

Wójt Gminy Stryszów w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje, że w latach 2007-2008
na terenie Gminy nie wystąpiły przypadki bezdomnych zwierząt i w związku z tym
nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych.

jta
Krystyn/a

Otrzymują :
1. Adresat.
2. A/a.

Pułka.

GMINY

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek l, 32-440 Sułkowice

tel. (012) 273-20-75
GP.6075-4/09

Sułkowice, dn. 02.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca br, w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że Gmina Sułkowice w roku 2007 i
2008 udzialała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie im opieki Schronisku dla bezdomnych
zwierząt, Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ. W 2007 r. i 2008 r. na terenie gminy
wyłapano i przekazano do schroniska po dwa psy, które były utrzymywane na koszt gminy.
Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł ok. 2.400 zł, a w 2008 r. ok. 2.600
zł. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami oparta była na comiesięcznej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Z up. BURMISTRZA

mgr inz

Kierownik Ref.

BURMISTRZ MIASTA
SUCHA BESKIDZKA
URZĄD MIEJSKI UL. MICKIEWICZA 19, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
TEL. 033 874 26 95, TEL./FAX 033 874 22 66, CENTRALA TEL. 033 874 23 41
www.sucha-beskidzka.pl sucha-beskidzka@sucha-beskidzka.pl burmistrz@sucha-beskidzka.pl

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

MIASTO TRZYKROTNIE
NAGRODZONE STATUETKĄ
KAZIMIERZA WIELKIEGO
W OGÓLNOPOLSKIM
RANKINGU INWESTYCYJNYM
3, 2004, 2005

l KORONY l
MAłOPOlSK!
WYRÓŻNIENIE W PLEBISCYCIE
„TRZY KORONY MAŁOPOLSKI" 2006

ZDOBYWCA EKO PRIX 2006
W KONKURSIE „EKOLOGICZNA GMINA
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"
WFOŚiGW W KRAKOWIE

ZDOBYWCA TYTUŁU
„MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII"

Znak: STM-7040/14/09
Data: 27.04.2009r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 24 marca 2009r (data wpływu do
Urzędu Miejskiego 31.03.2009r.) uprzejmie informuję, że podejmowaniem
interwencji związanych z bezpańskimi zwierzętami stanowiących zagrożenie
dla otoczenia, na terenie Gminy Sucha Beskidzka zajmuje się Straż Miejska
w Suchej Beskidzkiej. Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na przyjmowanie zwierząt z terenu
naszego miasta. Płatność regulowana jest w formie ryczałtu - za każdy dzień
pobytu psa w Schronisku. W 2007r. ujęto 11 psów i przewieziono do
Schroniska a w roku 2008 - 15 psów i również przewieziono do Schroniska
w Nowym Targu. Koszt utrzymania zwierząt w Schronisku za rok 2007
wynosił 6.807,36 zł a w roki t 2008- 11.227,17zł.

B.l
Otrzymują:
l xAdresat
lxa/a

„UMtNA FRZTfJAZNA sROIWWBKU '
LAUREAT NARODOWEGO
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"
W LATACH 2004, 2005, 2006

LIDER INWESTYCJI
W PLEBISCYCIE EURO-GMINA
2005-2006

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

Znak: R - 7080/01/2009

Szaflary, dn. 06 kwietnia 2009r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Pragnę Państwa poinformować, że Gmina Szaflary, w celu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, głównie psami, podejmuje następujące zadania:
1. W dniu 15 lutego 2002 r. ( obowiązuje do dzisiaj) została podpisana umowa ze
Schroniskiem w Nowym Targu, którego właścicielem jest prywatna osoba, na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym psom.
2. W latach 2007 Gmina Szaflary utrzymywała w tymże schronisku średnio 4 psy ,
a w 2008 r. - 3 psy / w przeliczeniu miesięcznym/, których ilość zmienia się, na ogół
psy są zabierane za schroniska, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Miesięcznie
wyłapuje się najwyżej ( średnio ) l sztukę . Ilość wyłapywanych psów zawsze wzrasta
w miesiącach letnich. W schronisku są umieszczane, także psy poranione, leżące koło
„zakopianki", lekarz weterynarii podejmuje decyzję o dalszym leczeniu lub uśpieniu.
3. Gmina Szaflary w roku 2007 poniosła koszt utrzymywania psów w wysokości
5873,61 zł , a w 2008 -- 4350,69 zł. Płatność dokonywana jest przelewem, po
otrzymaniu rachunku, które są przysyłane co miesiąc, wraz z podaniem ilości psów
przebywających w schronisku oraz zabiegami, które są przeprowadzane przez lekarza
weterynarii.
4. Zwierzęta do schroniska są wyłapywane przez osobę uprawnioną lub odwożone przez
prywatne osoby , które je znajdują i pod warunkiem, że nie są te psy agresywne.
Każde przyjęcie psa wymaga uprzedniego zgłoszeniu do Urzędu Gminy

Anna Klocek
Inspektor Urzędu Gminy
Szaflary, 34-424 Szaflary
ul. Zakopiańska 18
tel.018-26-123-28

/t P

URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103
tel.(0 18) 262 2203,262 2462,262 2514, fax 262 2530

www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
Szczawnica, dnia 15.04.2009r.
Znak : NPOŚ 6052/7/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.03.2009r. Urząd Miasta i Gminy
Szczawnica informuje, że :
1. W roku 2007 i 2008 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu,
ul. Kokoszko w 101.
2. W roku 2007 utrzymywano 4 psy, a w 2008-5 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wyniósł 2 042,05 zi. a w 2008r. - i 082,86 zł.

Otrzymują :
1. Adresat

2. a/a
M.J./GJ.

Urząd Miasta i Gminy

33-230 Szczucin, ul. Wolności 3
oo «"*"•
M.no-n _in.7n-805
óó
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Data: 10 kwietnia 2009 r.
Znak: UG.GP - 6054/21/09
Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie w nawiązaniu do pisma z 24 marca 2009 r.
dotyczącego udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania informuje, że ze względu na to, iż Gmina Szczucin jest gminą wiejską to
mieszkańcy otaczają swoje zwierzęta troskliwą opieką. W związku z powyższym problemy
związane z ochroną zwierząt na naszym terenie są znikome i nie wymagały podejmowania
czynności zmierzających do podpisywania umów lub zlecania wyłapywania bezdomnych
zwierząt, nie było także przypadków oddania bezdomnego zwierzęcia do schroniska.
W latach ubiegłych zdarzały się natomiast sporadyczne przypadki dokarmiania
i czasowego utrzymywania zwierząt w domostwach, w których zwierzęta zostały bez opieki.
Koszty związane z tymi czynnościami były zawsze pokrywane z budżetu gminy i nie
przekraczały kilkuset złotych rocznie. Dokarmianie zwierząt było wykonywane nieodpłatnie
przez pracowników Urzędu Gminy.

Z poważaniem

-,

P-

Z-ca KIEROM*
^podarki pZ

' Oonronj
'°*łatc Głód

AP

URZĄD GMINY
32-820 SZCZUROWA
woj. małopolskie

Tel. (014) 671 44 55,

Identyfikator 000548880

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garcarska 37 A

te-

04-886 WARSZAWA

Nasz znak:UG.II.6134/l/09

Szczurowa dnia 28.04.2009 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009r a otrzymane 30.03.2009 r. - Urząd Gminy
w Szczurowej uprzejmie informuje :
1) w 2007 i 2008 roku gmina nie miała starych umów.
2) w roku 2007 nie było takich przypadków w 2008 r miał miejsce jeden przypadek bezpańskiej suki
(kundel) z 2 szczeniakami podjęliśmy szybką interwencję, znaleźliśmy opiekunów dla szczeniaków
i matki.
Ponadto informujemy

,że jesteśmy

gminą typowo rolniczą a psy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych utrzymywane są na uwięzi lub w obrębie posesji.

Z poważaniem
2 up. Y Ó J T A
Otrzymują:
l x Adresat.
i x a/fl T TG
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atu Rolnictwa
' spodarki GrtWaml Komunalnymi
Go

UKZĄD GMINY

SZERZYNY
™ Szerzyny 521, tel.65-17-300
Identyfikator: 000551680
NIP-873-17-74-648

Szerzyny, dnia 02.04.2009r.

G-6134/01/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawa o ochronie zwierząt.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009r. Gmina Szerzyny informuje, że w
latach 2007 i 2008 nie posiadała stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. We wskazanych latach Gmina otrzymała zgłoszenia o 5 przypadkach
bezdomnych psów. Po interwencji w kilku schroniskach celem zapewnienia zwierzętom
opieki okazało się, że schroniska maj ą przepełnienia i nie przyjmują zwierząt spoza własnego
terenu, lub przyjmują je tylko od jednostek prywatnych /należy nadmienić, że najbliższe
schroniska znajdują się w Tarnowie i Mielcu/. Bezdomnym zwierzętom udało się znaleźć
nowych opiekunów wśród mieszkańców naszej gminy bez ponoszenia kosztów finansowych.

inż. Stanisław Kmk-dk

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

Urząd
Miasta
Tarnowa

Tarnów, dn. 23 kwietnia 2009 r.
WGK.A.K-6134/6/09

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

ul. Mickiewicza 1

33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 24 00

fax+48 I 4 6 8 8 2 5 5 I
e-mail: umt@umt.tarnow,pl

www.tarnow.pl

W odpowiedzi na pismo MP 125 z dnia 24.03.2009 r. Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje,
że nie prowadzi akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Bezdomne psy nie stanowią problemu na terenie miasta Tarnowa.
Wałęsające się czasem psy to na ogół psy pozornie bezdomne, to jest takie, które
właściciele wypuszczaj ą bez opieki.
Na terenie Gminy Miasta Tarnowa przeprowadzane są jedynie
nadzwyczajne interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt wymagających opieki,
zwierząt stanowiących zagrożenie dla mieszkańców miasta oraz zwierząt
odebranych właścicielom na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
Interwencje te są wykonywane przez pracowników Azylu dla Psów
i Kotów, prowadzonego przy Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych,
który jest gminną jednostką budżetową i otrzymuje na ten cel dotację z budżetu
Gminy w wysokości 196.000 zł rocznie.
Średniorocznie do Azylu przyjmuje się 240 psów i 30 kotów.

r>s£2YDENTA MIASTA
Otrzymują:
l x Adresat,
l x a/a.

Tarnów - polski biegun ciepła
Tarnów - the folish hoi-spot

•y;.'?'a*u Gospodarki
"•"•.ety Środowiska

URZĄD GMINY W TOKARNI
32-436 Tokarnia 380

Tokarnia 01.04.2009 r.

RLŚ 6 1 3 4 / 2 / 2 0 0 9
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r., który
wpłynął do tut. Urzędu w dniu 30.03.2007 r. .
Gmina Tokarnia w 2007 i 2008 r. roku miała stałą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu, Ul. Kokoszków 101,
34-400 Nowy Targ.
Umowa z w/w schroniskiem została zawarta również na rok bieżący .
W 2008 roku został zgłoszony i zabrany do schroniska tylko jeden pies, całkowity koszt
doprowadzenia i utrzymania tego psa w schronisku wraz z niezbędnymi zabiegami
weterynaryjnymi wyniósł 323,61 zł, poszczególne stawki za określone czynności były
zawarte w umowie .
W 2007 roku Gmina Tokarnia nie miał żadnych zgłoszeń odnośnie bezdomnych zwierząt.
Dodatkowo informujemy, że ;
- Gmina Tokarnia posiada obowiązującą uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki,
- uchwała Nr XXX/179/06 Rady Gminy w Tokarni z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tokarnia
i zapewnienia im dalszej opieki która w załączniku określa REGULAMIN
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tokarnia
i zapewnienia im dalszej opieki,
- uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr
314 z dnia 21 czerwca 2006 r.,
- 6 lipca 2006 r. - data wejścia w życie uchwały,
- projekt uchwały został uzgodniony z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
w Myślenicach oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce
z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie, uwagi instytucji opiniujących zostały
uwzględnione w uchwale .
Z poważaniem :

Otrzymują:
1) Adresat - pocztą elektroniczną
2) A/a

Wójt Gminy Tokarnia
Mgr inż.. Edward Zadora

URZĄD GM11W

Tomice, dnia 01.04.2009r.

Tomie©
34-100 Wadowice
ujoj. małopolskie

NIP 551-11-63-935

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
34-100 Wadowice

SRS.7080-2/09

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.03.2009 r. w sprawie wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Tomice
informuje, że Gmina miała podpisaną umowę ryczałtową na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu w latach
2007-2008.

Koszt

realizacji

przedsięwzięcia

obejmował

ryczałt płatny

w wysokości 400 zł brutto/miesiąc oraz ryczałt w wysokości

przelewem

800 zł brutto płatny

po każdorazowym odebraniu psa lub miotu z terenu gminy .
Jednocześnie informujemy, że w roku 2007 nie wyłapano żadnych zwierząt,
natomiast w 2008r. przekazano do w/w schroniska 2 psy.

t lip. WÓJTA

HMYTOMIC!

mgr inż. Rysz 'rd Góra leży k
SEKRETA; Z GMINY
Otrzymują:

l x Adresat
l xa/a

MF

Trzciana, dnia 06.04.2009r.
Znak:RBiR/0717/10/2009

Urząd G.-riiiiy w Y- v^>'.-.^u

32-733 Trzcian.i 302

tel /fax. (O-14) 6i 3-61 22
Regon: 850340120
N i P: 868-10-21-259

iuro Ochrony Zwierząt
/
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

B

Dotyczy: pisma z dnia 24 marca2009r.(wpł.30.03.2009r.)

Urząd Gminy w Trzcianie przekazuje informacje na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Adl. - gmina posiada od 2007r, nadal obowiązującą umowę na wympywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt.
Ad2. - brak danych,
AD3 - brak danych,

nią Wójta
Wa Kukła

POD)N PKKTOR

Otrzymują;
l .Adresat
2. RBiR- A/a

URZĄD GMINY TYMBARK
34-650 T Y M B A R K

pow. Limanowski, woj. Małopolskie
tel./fax (018) 3325-637, 3325-632
NIP 737-13-62-818, REG. 000550781

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

Nasz znak: IGKOS. 6062/2/09

Tymbark, dn. 30.04.2009r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek (z dnia 24. 03. 2009r.) o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem" informuję:

Ad. l
Nie zawarliśmy (w roku 2007 i 2008) żadnej stałej umowy ani nie zleciliśmy wyłapywania
bezdomnych zwierząt, gdyż nie stwierdzono występowania bezdomnych zwierząt.
Ad. 2
Nie odnotowaliśmy występowania bezdomnych zwierząt na terenie gminy (w latach 2007
i 2008).
Ad. 3
Nie ma kosztu realizacji w/w zadania.

Z un. Wójta
rngr inż. srm Rzeźnik
Kierownik Refer i nwaaycji Gospodarki
Komunalnej, Roln\ 1 s i Ocnrony Środowiska

WÓJT GMINY
UŚCIEGORLICKIE
38-315 Uście Gorlickie

Uście Gorlickie, 29.05.2009r.

BPŚ.0717-I-15/09

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

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 24.03.2009r. na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w latach 2007 i 2008 tutejsza gmina nie miała
zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt, w związku z czym nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie poniosła kosztów z tym związanych.
Jednocześnie informuję, że w przypadku przyjęcia zgłoszenia o wałęsających się
zwierzętach, tutejszy Urząd zleca ich wyłapywanie stosownemu podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą w zakresie „rakarstwa".

<^h

Z uj>f>

_ WaM

•arz Gminy

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

M?

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II 23
34-100 W A D O W I C E
Wydział Gospodarki Komunalnej
GK. 6134/03/09

Wadowice, dnia 24.04.09r

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

Wydział

Gospodarki

Komunalnej

Urzędu

Miejskiego

w

Wadowicach

odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 roku dot. udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" przesyła w załączeniu odpowiedzi na zamieszczone pytania.

Ad. 1
Gmina ma podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowym Targu w zakresie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu gminy
Wadowice Zgodnie z w/w umową psy transportowane są samochodem Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu
Ad. 2
Liczba bezdomnych psów wyłapanych w latach 2007-2008:
2007 8 szt.
200818 szt.
Ad. 3
Zgodnie z umową nr GK.7080/01/06 zawarta na okres od 01.04.2006 do 01.04.
2008roku ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu opłata oparta
jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku i wyniosła
odpowiednio:
2007 5 445,34 PLN.
200812 605,05 PLN

ydzlstfu

Otrzymuje:
1. Adresat
2. A/a

Urząd Miasta i Gminy

32-020 Wieliczka
TOZIALOCBDNYŚBDDOWISKAIWOJUISI
ul. Limanowskiego 32
woj. małopolskie

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

Nasz znak:WOŚ-6052/5/09

Wieliczka dn. 2.04.2009 r.

dotyczy: wniosku z dn. 24.03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej
dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami

1. W latach 2007 i 2008 gmina posiadała umowy na transport i zapewnienie opieki
bezdomnym psom ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
Wyłapywanie nie stwarzało problemów dzięki pomocy Straży Miejskiej i mieszkańców
gminy.
2. W 2007 r. wyłapano i przetransportowano do schroniska 44 psy, a w 2008 r. 52 psy gdzie
są utrzymywane i otoczone opieką weterynaryjną na koszt podatnika Miasta i Gminy
Wieliczka.
3. Płatność za usługi weterynaryjne realizowana jest na bieżąco w miarę potrzeby ich
wykonania, a za opiekę w schronisku l raz w miesiącu zgodnie z ewidencją ilości psów.

Wy działu
Wsi

mgr inż. Olgit Brożyna

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Urząd Gminy Wieprz

Af

34-122 Wieprz 217
powiat Wadowice, woj. małopolskie

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

Nasz znak:IOS/PL/7081/l/09 r

Wieprz dnia 06.04.2009 r

Urząd Gminy Wieprz w odpowiedzi na Wasze pismo nr jak wyżej uprzejmie
informuje, że w latach 2007 r i 2008 r mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę
bezdomnych zwierząt ze „Schroniskiem Zwierząt Bezdomnych w Olkuszu ul.Sikorka 91
prowadzonego przez Pan Rafał Pałka.
W roku 2007 wyłapano 8(osiem) psów bezdomnych natomiast w roku 2008 ,12(dwanaście)
Koszt wyłapania jednego psa wynosił 800 zł ,oraz tut. Urząd wpłacał kwartalnie na konto
schroniska ryczałt na opiekę i utrzymanie 1200 zł..

apek

tel. 033/875 51 18, 033/875 51 23, 033/875 51 89, 033/875 50 85
fax 033/875 50 60, tel./fax 033/875 51 00
e-mail: sekretariat@wieprz.pl, ugwieprz@interia.pl
www.wieprz.pl

URZĄD GMINY

33-122 WIERZCHOSŁAWICE
woj. małopolskie
-10-

Wierzchosławice dn. 2009.04.14.

Rol. 7082/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " .
Urząd Gminy Wierzchosławice informuje , że posiadał w roku 2007 i
2008 stałe umowy na świadczenie usług opieki nad psami z Azylem dla zwierząt,
który mieści się w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
przy ul. Cmentarnej.
Koszty związane z usługami wyłapywania zwierząt oraz opieki nad nimi
kształtowały się następująco:
-2007 r.- 5256,40 zł.,
-2008 r.- 6612,10 zł. .
Płatność dokonywana jest za opiekę weterynaryjną co miesiąc a za usługę
wyłapania zwierzęcia każdorazowo po wykonaniu zadania.
W przeciągu roku 2007 zanotowano 6 przypadków zgłoszenia wałęsających się
psów , a w 2008, 9 przypadków.
W Gminie Wierzchosławice ważną rolę w utrzymaniu porządku i eliminacji
wędrówek psów wałęsających się ulicami odgrywa miejscowy Komisariat Policji.

Otrzymują:
1 .Adresat,
2.A/a.

l

URZĄD GMINY

33-270 WIETRZYCHOWICE
pow tarnowski woj. matopolskie

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

Nasz znak: OŚĆ. 6134-1/09

Wietrzychowice 03 kwietnia 2009 r

Urząd Gminy w Wietrzychowicach w odpowiedzi na pismo MP 136 z dnia 24 marca
2009 roku informuje, że w chwili obecnej nie mamy podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt a w 2007 i 2008 roku nie udzielaliśmy zleceń na wykonywanie tego
rodzaju usług ponieważ nie było przypadków bezdomnych psów na terenie gminy.
Ostatni odnotowany przypadek tego rodzaju był w 2004 roku i miał szczęśliwe
zakończenie ponieważ pies został zabrany przez jednego z mieszkańców gminy.
Gmina Wietrzychowice

zwróciła się do Schroniska

dla Psów „Azyl" przy

Składowisku Odpadów w Tarnowie o zapewnienie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im azylu w postaci podpisania umowy na te usługi. Zgodnie z otrzymaną
odpowiedzią „Azyl" Schronisko dla psów w Tarnowie nie zapewni naszej Gminie w postaci
podpisania umowy świadczenia usług w przedmiotowej sprawie.
Również w tej sprawie zwracaliśmy się do schroniska dla psów w Mielcu, ale i od
nich otrzymaliśmy odpowiedź o braku możliwości realizacji tej usługi.
W dalszym ciągu trwają wysiłki w celu zlokalizowania „Azylu" dla psów i podpisania
umowy na wykonywanie tego rodzaju usług.
Jeżeli Państwo dysponuje informacjami na temat lokalizacji „Azylu" dla Psów na
terenie województwa małopolskiego, które mają możliwość zapewnienia opieki bezdomnym
psom z terenu naszej gminy prosimy o podanie nam ich danych teleadresowych.
Z takim samym pytaniem zwracaliśmy się do Państwa Fundacji pismem znak
OŚĆ. 6134-1/07 z dnia 27 marca 2007 jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi.
Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

WÓJT C ŁMINY
71-

Leszek 2< biegała

URZĄD GMINY
Wiśniowa

32-412 Wiśniowa
tel. 2-714-086

BRGK.6052-3/09

Wiśniowa 14-04-2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie
04-886 ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca b.r. - Urząd Gminy w
Wiśniowej informuje, że mamy zawartą umowę na zabieranie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym
Targu.
W 2007 r. nie poniesiono kosztów z tytułu zabrania i przetrzymywania
bezdomnych zwierząt przez w/w schronisko.
W roku 2008 zabrano dwa bezdomne psy i tego tytułu oraz ich
przetrzymywania poniesiono koszty w wysokości 1.265,87 zł.

W OJ
Gminy

/M r

URZĄD MIEJSKI
w WOJNTCZU

32-830 Wojnicz, pow tarnowski
to| /014/6790-107 108 fax/014/6790-10C
N!P: 873-26-30-130

Nasz znak GRR.6052/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

Wojnicz dnia 23.04.2009r

Dotyczy: Sposobu i skutków wykonywania zadań związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sposobu i skutku
wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt ,Urząd Miejski w Wojniczu informuje, że od roku
2008 została na stałe zawarta umowa z Azylem dla psów w Tarnowie.
W każdorazowym przypadku wałęsającego się i bezdomnego zwierzęcia podejmowana jest
interwencja. W przypadku nie odnalezienia właściciela i braku chętnego do nabycia zostaje
ono umieszczone w schronisku w Tarnowie.
W budżecie gminy corocznie uwzględniane są środki na ten cel, które pozwalają w pełni
zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie.
Koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł 6505 zł, które wykorzystano na opiekę
weterynaryjną, umieszczenie w schronisku zwierząt oraz zakup paszy w ramach dokarmiania
zwierząt, których właściciele byli nieobecni.
Nadmieniam , że za każdorazowe interwencja -zlecenie ,umieszczenia zwierzęcia
w schronisku jest wystawiana faktura , ponadto „Zleceniobiorca „ wystawia jednorazowo
fakturę za udostępnienie boksu, który jest zarezerwowany dla psów przywiezionych z terenu
naszej gminy.
Informuję , że w roku 2008 w schronisku zostało umieszczonych 6 psów , a w pozostałych
przypadkach opiekę zabezpieczono na terenie gminy.

BUKMIS3TRZ
Otrzymują:
lx Adresat
lx aa

mgr Zbigniew Nosek

/n p

te
N1P

\. (CM)6 p?QQKi 000551393

869-10-13 '

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
N/z.6033/1/09

Zakliczyn,dnia 1.04.2009 roku

Urząd Miejski w Zakliczynie w odpowiedzi na wniosek z dnia
24 marca 2009 roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuje, że Gmina posiada zawartą urno we z Panią
Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Nowym Targu.
W roku 2007 Gmina poniosła koszty za utrzymywanie l psa w schronisku w
wyskości 963,80 złote , natomiast w roku 2008 w wysokości
1.250,80
złotych. Forma płatności zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Cały koszt zadania w roku 2007 i 2008 za opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł 3.441,13 złotych.
Z up. Bu

Otrzymują;
l.adresat
2.a/a

STRAŻ MIEJSKA
ZAKOPANE
ul.Kościuszki 13

34-500 ZAKOPANE
tel. 20-20-478

Zakopane , dnia 02.04.2009 r.

SM-I/7080/2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dot.: odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r.

Burmistrz Miasta Zakopane informuje , że w latach 2007 i 2008 nasza gmina
miała zawarte umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101
prowadzonym przez Panią Celinę Pawluśkiewicz.
W 2007 r. w Schronisku umieszczono 95 bezdomnych psów z terenu miasta
Zakopane , przy czym dla 59 zwierząt udało się nam znaleźć nowego właściciela.
W 2008 r. w Schronisku umieszczono 21 bezdomnych psów, a do adopcji
wydano 28 zwierząt.
W 2007 r. miasto Zakopane wydatkowało na cele zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom kwot? 54.160,04 zł., a w 2008 r. była te kwota 47.780,30,- zł.
Zgodnie z umową opłata ryczałtowa za pobyt psa w Schronisku wynosi 3,66 zł brutto za
jeden dzień .
Z poważanilem

Wiesław Lenard

Urząd Miejski
Rynek Główny 10
32-640 ZATOR

-8412-215, fax 8410-206
DZ 7015-2& /09

Zator dnia 20.03.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z 24.03.2009 r.

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że Gmina Zator nie posiada stałej umowy na
wyłapywanie bezpańskich psów.
Informujemy, że najbliższe schronisko dla psów znajduje się w Oświęcimiu, jednak z
uwagi na ograniczoną ilość przetrzymywania (ok. 17 psów) nie jest możliwe podpisanie stałej
umowy. Niemniej jednak w przypadku wyłapania bezpańskiego psa po uzgodnieniu
telefonicznym w miarę wolnych miejsc schronisko w Oświęcimiu przyjmuje od nas psy.
Zgłaszane przypadki wałęsania się bezdomnych zwierząt załatwiane są na zasadzie
każdorazowego zlecenia firmie pn. Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu, który posiada
wymagane przepisami urządzenia do wyłapywania , przewozu zwierząt jak również
przeszkolonych pracowników. Firma w ramach wyłapania zwierzęcia umieszczała go w
schronisku zwierząt w Oświęcimiu. Po wykonaniu usługi firma każdorazowo obciążała
Urząd Miejski w Zatorze kosztami wyłapania, przewozu oraz przetrzymania w schronisku.
Informujemy, że w 2007 r. na zlecenie Gminy Zator zostały wyłapane trzy psy z
których dwa zostały odwiezione do schroniska w Oświęcimiu a jeden został odebrany do
schroniska w Olkuszu - łączny koszt w 2007 r. wyniósł 2034,50 zł.
W 2008 r. były dwa zgłoszenia o bezpańskim psach, dla jednego psa znaleziono
nowego właściciela, natomiast na drugiego psa Gmina Zator zleciła odbiór przez Zakład
Usług Komunalnych w Oświęcimiu jednak po przyjeździe psa nie było i już się nie zjawił,
prawdopodobnie chwilowo się zagubił lecz znalazł właściciela. Gmina poniosła koszt
przyjazdu po psa w wysokości 174.14 zł.
Zaznaczamy, że w przypadku zgłoszeń o bezpańskich psach w pierwszej kolejności
staramy się znaleźć nowego właściciela, korzystając z wiedzy weterynarza, który jest
zorientowany o potrzebach ze strony mieszkańców gminy.
W obecnej chwili trwaj ą rozmowy z Miastem Oświęcim w sprawie
współfmansowania budowy nowego schroniska dla zwierząt, które służyłoby dla całego
powiatu Oświęcimskiego.
Powstanie takiego schroniska zapewni nam odbiór bezpańskich zwierząt a tym samym
docelowe rozwiązanie problemu.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

/wp
URZĄD MIEJSKI W ZABNIE
•n-240 Ż a b n o , u l . J a g i e ł ł y l
" t e l OU-645-60-12
tel./fax 014-645-64-20
e maił ugzabno@za

Bjuro

Ochrony Zwierząt

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

N. znak: RGG 6134 - 12/07

Żabno , dnia 14 kwietnia 2009 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r w sprawie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Żabno zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informujemy , że Gmina Żabno nie ma
podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zadanie to w razie wystąpienia konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia w
szczególności bezpańskiego psa , zlecamy każdorazowo lekarzowi weterynarii
działającemu na naszym terenie.
W przypadku wyłapania zwierzęcia staramy się poszukać dla niego nowego opiekuna .
jesteśmy gminą
wiejską,
więc czasami uda się poszukać opiekuna dla takiego
zwierzęcia . Łącznie znaleziono opiekunów dla 9- ciu zwierząt.
W 2007r mieliśmy na terenie naszej gminy 16 przypadków interwencji w sprawie
bezdomnych psów . W 2008r - 20 przypadków interwencji.
Przez większość miejscowości Naszej Gminy przebiega droga wojewódzka na której
panuje duży ruch samochodowy, stąd zdarzają się przypadki obrażeń zwierząt ze skutkiem
śmiertelnym. W 2007r było trzy potrącenia psów ze skutkiem śmiertelnym , w 2008r
było cztery potrącenia psów, dwa ze skutkiem śmiertelnym , dwa zostały uśpione, gdyż nie
rokowały możliwości wyleczenia . Natomiast 20 zwierząt zostało oddane do azylu dla
zwierząt w Tarnowie (łącznie rok 2007 i 2008).
Koszt realizacji zadania za 2007r wynosił 5318,00 zł, natomiast za 2008r wyniósł
8362,00 z ł .

STRZA
Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

orka
KIEROWNIK REFERATU

ROLNICTWA i GOSPODARKI GRUNTAMI

WÓJT GMIN Y
ŻEGOCINA
Znak: UG.I.0717/4#09

Żegocina, dnia 06.04.2009r.

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

dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu 30.03.2009r.)

Wójt Gminy Żegocina informuje, że w 2007 i 2008 roku Gmina Żegocina nie miała
stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki.

Z poważaniem:

u

Otrzymują:
l x Adresat
l x A/a

URZĄD GMINY BABICE

REFERAT GOSPODARCZY

ul. Krakowska 56 32-551 BABICE

tel. (0-32) 620 11 25 wew. 41, 42, 51, 52.

Nasz znak: G.7081/28/08

inwest@babice.pl

www.babice.pl

Babice, dnia 08.05.2008r.

Fundacja Pro Aninaals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Dotyczy: pisma z dnia 19 kwietnia 2UU8r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 kwietnia 2008r. Urząd Gminy Babice informuje,
że ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu.
W przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Babice pracownik
Urzędu Gminy Babice zawiadamia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu, które
dokonuje odbioru i transportu bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Babice do schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu jest zobowiązane do prowadzenia książki
kontroli weterynaryjnej, rejestru przyjętych i wydanych zwierząt.
Za wykonane w/w czynności Gmina Babice zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia dla
w/w schroniska w wysokości 1.700 zł. (słownie: tysiąc siedemset złotych) miesięcznie,
niezależnie od ilości odebranych psów. Umowa zawarta jest na okres 6-ciu miesięcy
tj. od l lutego do 31 lipca 2008r.

Otrzymuia:
^1 j Adresat
2. a/a

GMINA

BIAŁY

.^
p.
Urząd Gm,ny Biały Dunajec:

DUNAJEC

ul. Jana Pawła 11312
Bjały

tel. (18) 20 73 197, fax (18) 20 73 124

sekretariat@dunajec.net

Biały Dunajec, 03 kwietnia 2009 r.

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Białym Dunajcu informuje :
1. w roku 2007 i 2008 aż do 31.12.2011r. Urząd ma podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki, ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101, NIP 735-128-51-21,
2. średnia liczba zwierząt przebywających na koszt Gminy w Schronisku w latach
2007/2008 wynosiła 3,
3. w roku 2007 - gmina poniosła wydatki na kwotę 4.484,44 zł, a w roku 2008 3.162,73 zł. Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w Schronisku.

Z poważaniem,
A.Święchowicz

