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Alwernia 23-02-2011

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

Odpowiadając na Pastwa wniosek dotyczący udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:
1. W 2009 roku gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie i odbiór psów
z firmą: Schronisko dla Zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu,
która odebrała 16 psów. Gmina ponosiła koszty za zabranie psa oraz za
każdy dzień jego pobytu w schronisku. Łączny koszt wyniósł 14296 zł.
Obecnie w tym schronisku są jeszcze utrzymywane 4 psy.
2. W 2010 roku gmina miała zawartą umowę ze schroniskiem Pani Beaty
Kowalczyk w Cieszynie, które odebrało 14 psów. Gmina ponosiła za
wyłapanie i utrzymanie psa jednorazową opłatę oraz opłatę miesięczną
na utrzymanie. Łączny koszt w 2010 roku wyniósł 35 501 zł
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Andrychów dnia 22 luty 2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w Gminie Andrychów informuję, że:
Ad. l wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w gminie Andrychów w latach 2009 i 2010
zajmowała się (zajmuje nadal) Straż Miejska, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Wyłapane
zwierzęta przekazywane są do Gabinet Weterynaryjnego w Wieprzu na obserwację, skąd
przewożone są do schroniska dla zwierząt w Cieszynie przez pracowników tegoż schroniska
bądź są adoptowane lub odbierane przez ustalonych właścicieli.
Ad. 2 w 2009 r wyłapano 47 zwierząt w tym 32 przewieziono do schroniska,
w 2010 r wyłapano 63 zwierzęta w tym 41 przewieziono do schroniska
Ad. 3 koszt realizacji zadania w 2009 r - 42 190,61 zł, a w roku 2010 - 47 883,99 zł.
Forma płatności za utrzymanie zwierząt w schronisku - ryczałt l 000,00 zł. za każdy miesiąc
oraz za każde przyjęte zwierzę dodatkowo 732,00, zł brutto.
Opieka Gabinetu Weterynaryjnego w zależności od rodzaju usługi weterynaryjnej płatne po
przedstawieniu faktury na koniec każdego miesiąca.

Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie
Jan Kajdas

GMINA

DUNAJEC

Urząd Gminy Biały Dunajec: £JlfDPlf^ "312
34-425 Siały Dunajec
tel. (18) 20 73 197, fax (18) 20 73 124
www.dujpaiecjtet

sekretariat@dunajec.net

Biały Dunajec, 16maja 2011 r.

Fundacji Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom OPP
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

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 2009 i 2010 aż do 31,12.2011 r. Urząd ma podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki, ze Schroniskiem d!a bezdomnych
zwierząt z siedzibą 34-400 Nowy Targ, u!. Kokoszków 101, NIP 735-128-51-21,
2. średnia liczba zwierząt przebywających na koszt Gminy w Schronisku w latach
2009/2010 wynosiła 3,
3. w roku 2009 - gmina poniosła wydatki na kwotę 3.606,77 zł, a w roku 2010 - 569,79
zł. Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
Schronisku.

Z poważaniem,
Anna yyypychowska
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BURMISTRZ BIECZA
38-340 Biecz, Rynek l
woj. małopolskie
tel./fax0134471 113

Biecz dnia

j kwietnia 2011 roku

RMKEiOŚ.6140.2.2011

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

odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję
co następuje:

W 2009 oraz 2010 r. Gmina Biecz miała podpisane dwie umowy:
1. Z Panem Danielem Cieślą prowadzącym działalność pod nazwą „Lecznica Zwierząt"
ul. Kościuszki 44 a, 38-340 Gorlice w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
oraz dalszego z nimi postępowania
2. Z Panią Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
„Schronisko dla bezdomnych zwierząt" ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ na
przyjmowanie do schroniska zwierząt bezdomnych oraz odebranych właścicielom.

W roku 2009 Gmina Biecz zleciła wyłapanie 9 zwierząt, jeden pies przebywał w schronisku.
W roku 2010 Gmina Biecz zleciła wyłapanie 12 zwierząt, trzy psy przebywały w schronisku.

Ogólny koszt pobytu psa w schronisku w 2009 r. wyniósł 1294, 44 zł. Ogólny koszt usług
weterynaryjnych - 3 155,35 zł.
Ogólny koszt pobytu psów w schronisku w 2010 r. wyniósł 2027,18 zł. Ogólny koszt usług
weterynaryjnych 7 336,11 zł.

Z u p , BJUftMISTRZA
Oprać. A. Bochenek
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Otrzymują:
Vl).Adresat

2.A/a
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U R Z Ą D GMINY BISKUPICE
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
tel: (012) 250-68-99, tel/fax (012) 250-67-66
N l P: 683-15-73-055
REGON: 000532211

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

Tomaszkowice, dnia 16.03.2011
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
250-68-99, fax (012)
Mir ofio 10/3060

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 4 marca 2011 r. data wpływu (07.03.2011)
informujemy :
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Biskupice nie miała podpisanej umowy w sprawie
wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z żadnym podmiotem
gospodarczym. Wyłapane psy

zostały umieszczone w hotelu „Ranczo Maszera",

jeden pies w 2009r. wywieziony został do Schroniska w Olkuszu;
2. Gmina Biskupice w 2009r wyłapała 6, natomiast w 201 Or 5 bezpańskich psów;
3. Gmina pokrywała jednorazową opłatę za umieszczenie psów w schronisku, hotelu.
Koszt realizacji zadania w 2009r wyniósł 6 960zł, natomiast w 2010r 5 OOOzł.

Gawor
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
w Bobowej

Bobowa, dnia 21.03.2011

RliGK 6140.1.2011

Fundacja Pro AnimalsNa pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.03.2011 roku o udzielenie informacji
publicznej 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 2009 i 2010 udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Lecznicy Zwierząt lek. wet. Daniel Cieśla
ul. Kościuszki 44, 38-300 Gorlice.
2. W 2009 r. nie wyłapano i nie utrzymano na koszt gminy żadnego zwierzęcia,
natomiast w 2010 r. wyłapano l szt.
3. Gmina Bobowa w 2009 r. nie poniosła żadnych kosztów związanych
z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt, natomiast w 2010r.
poniosła koszty w wysokości 469,10 zł ( forma płatności za opiekę
jednorazowa).

Z poważaniem

Otrzymują:
AHrp«flt

2. a/a

Zup, BURMISTRZA
mgr Zdzisława Iwaniec
Sekretarz 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 internetowa: www.bobowa.pl
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
18 marca 2011 01:22
Fwd: Fw: Udzielenie inf. publicznej

UM Bochnia
--- Original message follows —

Temat: Fw: Udzielenie inf. publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 17-03-2011 15:13

— Original Message —
From: Agata Sierpn
To: elzbieta.n^rnysipj/yska-ojachigproa^nirnals.org
Sent: Thursday, March 17, 2011 1:18 PM
Subject: Udzielenie inf. publicznej
Urząd Miasta Bochnia w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.03.2011 r
informuje, iż Gmina w każdorazowym takim wypadku kontaktuje się z lekarzami weterynarii
z terenu miasta w celu podjęcia interwencji.
W przypadkach zaistnienia takich zgłoszeń poza godzinami pracy urzędu Straż Miejska koordynuje
i nadzoruje akcje udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom.
W 2009 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 35 psów i 6 kotów. Koszt realizacji zadania
wyniósł 10 105,60 zł.
W 2010 r.wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 41 psów i 3 koty. Koszt realizacji zadania wyniósł
12 657,70 zł.
Z poważaniem Agata Sieron
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powiat dąbrowski

Fundacja Pro Animais - Na Pomoc Zwierzętom

n

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nasz znak GGR.6141,4.2011

Bolesław 2011.05.19

Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi

na Wasze pismo z dnia 08.05.2011 r. na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuje że:
gmina

w latach 2009

i 2010 r.

nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt
- gmina nie wyłapywała i nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywanie lub utrzymaniem
bezdomnych zwierząt, ponieważ nie było takiej potrzeby.
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1. Adresat

2. a/a

powiat olkuski

R.6140.5.2011

Bolesław dnia 07,07.2011 r.

Fundacja Pro Ammals ~ Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6

32-500 Chrzanów

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej bezdomnych zwierząt, wyjaśniam:
- w 2009 roku 5 psów trafiło do schroniska w Bielsku Białej a 3 psy do schroniska
w Olkuszu. Koszty wyłapania 3 psów wyniosły 3600 zł.
- w 2010r zostało wyłapanych 12 psów przez przedsiębiorcę : „Opieka nad zwierzętami"
Rafał Pałka, za kwotę 14 400 zł..
Ponadto informuję, że kserokopia Uchwały Rady Gminy w Bolesławiu jest
przygotowana do odbioru w pok. nr 6 tul Urzędu po uiszczeniu stosownej opłaty.
Za udostępnienie kserokopii dokumentów należy uiścić opłatę w kwocie 0,40zł ( 0,20 zł
za jedną stronę - format A4 x 2 = 0,40zł ) w kasie Urzędu Gminy lub na konto
nr : 38 1214 4748 1111 0000 4877 6839.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

R-6075/5/10

Bolesław dnia 24,06.201 Or.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W nawiązaniu do Waszego pisma w sprawie bezdomnych zwierząt, wyjaśniam:
- w 2009r 8 bezdomnych psów wyłapano i oddano do schroniska,
- Gmina Bolesław miała podpisane porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z Gminą Bielsko Biała.
- W 2009r. Gmina Bolesław zabezpieczyła w budżecie gminnym kwotę 15 OOOzł na w/w cel,
poniesione koszty wynosiły 13 728,75zł,
- do 24.06.201 Or.Gmina nie posiada podpisanej umowy w sprawie wyłapywania i
przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

BORZĘC/N
71

Borzęcin 18.03.2011r.

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6,
32 - 500 Chrzanów

Gmina Borzęcin w roku 2009 posiadała umowę na wyłapywanie i pobyt zwierzęcia
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101. W roku 2010
pomimo podejmowanych prób w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych - Tymczasowy
Azyl dla Psów ul. Cmentarna, 33-100 Tarnów, Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ul. Rybna 3,
30 - 254 Kraków,

Schronisku dla Zwierząt w Olkuszu ul. Sikorska 41, 32 - 300 Olkusz,

Schronisku dla Zwierząt w Oświęcimiu ul. Kamieniec, 32 - 600 Oświęcim oraz Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt ul. Kokoszków 101, 34 - 400 Nowy Targ nie udało się podpisać umowy na
świadczenie w/w usług.
W roku 2010 gotowość współpracy w zakresie opieki weterynaryjnej i adopcji zadeklarował lekarz
weterynarii P. Marcin Kocik Gabinet Weterynaryjny w Borzęcinie.
W roku 2009 i 2010 Gmina nie korzystała z pomocy schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Przyjmowane zgłoszenia dotyczyły wałęsających się zwierząt (psów) ale posiadających właściciela.

mgr

Otrzymują:
l x Adresat

l x A/a

Urząd Miejski

W BRZESKU
32-800 Bnzesko, u! Głowackieao «ji
NIP 869-10-02-648

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

Nasz znak: ITK.III.6140.1.201 l.DZ.

Brzesko, dnia 25 lutego 2011 roku.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 20 lutego br. uprzejmie informuję, iż Gmina
Brzesko posiada zawartą umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Celina
Pawluśkiewicz, Nowy Targ ul. Kokoszków 101 obejmującą przyjęcie oraz utrzymanie
zwierząt w Schronisku. Gmina pokrywa dzienny koszt utrzymania psa w schronisku który
obejmuje: zakup i przygotowanie karmy dla psów, codzienne karmienie i pielęgnowanie
zwierząt, przyjmowanie psów do Schroniska i wydawanie ich zainteresowanym osobom,
prowadzenie rejestru zwierząt dowożonych i wydawanych ze schroniska oraz uśpionych i
objętych przeprowadzeniem zabiegów weterynaryjnych, a z czynności tych Schronisko
przedkłada sprawozdanie w formie zestawienia zbiorczego za każdy miesiąc. Rejestr
przekazywanych do Schroniska zwierząt prowadzony jest również przez Brzeskie Zakłady
Komunale, które interwencyjnie wychwytują bezdomne psy na zgłoszenie Gminy, a następnie
przekazują je do Schroniska. Do czasu przekazania zwierząt do Schroniska znajdują się one
w kojcach na terenie bazy BZK w Brzesku.
W roku 2009 dowieziono do Schroniska 35 psów, natomiast w roku 2010 roku przekazano
do Schroniska 43 psy. Pracownicy Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
przeprowadzają kontrolę w zakresie utrzymania zwierząt w Schronisku, ostatnia kontrola w
dniu 30 marca 2010 roku, gdzie dokonano oględzin terenu Schroniska i warunków w jakich
przebywają psy przywiezione z gminy Brzesko. Na okoliczność przeprowadzonych oględzin
sporządzono protokół oraz wykonano zdjęcia zwierząt. Pracownicy nie wnieśli żadnych
zastrzeżeń co do utrzymania zwierząt oraz sprawowanej nad nimi opieki. Gmina Brzesko
posiada umowę zawartą z Lecznicą Zwierząt, na leczenie zwierząt bezdomnych które uległy
wypadkowi.
Na koszty związane z realizacją ww. zadań Gmina Brzesko przeznaczyła środki w roku 2009
w wysokości 47.815,00 zł a w roku 2010 kwotę w wysokości 62.565,00 zł.

f.i A C Z. £ L N i K
liii^snuMury fcctinicznei i Komunalne)
,

—•

,>,,>/• ni-

Otraymują:
(l) Adresat.
2. ITK.III. a/a.
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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, N1P 652-10-05-374

Brzeszcze, 2011-02-24

GK. 6140.3.2011

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

Odpowiadając na

wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia z dnia

20.02.2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, podajemy

następujące

informacje:
Ad. 1 . w 2009r. i 201 Or. Gmina Brzeszcze zawarła umowy na:
n)

wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt -z Agencją Komunalną Spółka z o.o.
/ 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 2009r. liczba wyłapanych zwierząt wyniosła - 49 szt., w 2010r. -43 szt.
Ad.3. zgodnie z zawartą umową ze Schroniskiem Zwierząt w Mysłowicach, Gmina płaciła
miesięczny ryczałt za przyjmowane zwierzęta w wysokości:
a) 2009r. -1.875,00 zł-przy limicie wynoszącym 30 szt./rok, natomiast za każde zwierzę
przyjęte ponad wyznaczony limit 900,00 zł
b) 201 Or. -2.750.00 zł-przy limicie wynoszącym 30 szt./rok, natomiast za każde zwierzę
przyjęte ponad wyznaczony limit 1.500,00 zł
Koszt całego zadania tj. wyłapywania, transportu i opieki w Schronisku wyniósł za:
a) 2()()9r. -57.164,81 zł,
b)2()10r. -67.753,44 zł
Jaczelnik WKdzlałL
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R- 6140.1.201 l.MZ

Brzeźnica,dnia: 17.03.2011 r

Fundacja Pro-Animals
Na Pomoc Zwierzętom
32-500 CHRZANÓW
ul. Żeromskiego 6

W sprawie: pisma z dnia 04.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo j.w z dnia 04.03. 2011 r, które wpłynęło
do tut. Urzędu w dniu 07.03.2011, ponownie mylnie skierowane - ( Urząd Gminy Biecz
ul. Rynek 1) i nawiązaną rozmową telefoniczną z pracownikiem tut Urzędu w dniu
08.03.2011 r - Urząd Gminy w Brzeźnicy informuje:
W roku 2009, 2010 i w roku bieżącym nie zawarto umowy z żadnym podmiotem na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi ua brak w regionie w chwili obecnej
podmiotu - przedsiębiorcy zajmującego się wyłapywaniem i przetrzymywaniem
bezdomnych zwierząt z terenu gminy, jednak w budżecie Gminy na każdy rok
kalendarzowy są zabezpieczone środki finansowe na świadczenie usług zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2005 r Nr 236 póz. 2008 z późn zm ) i podjętą Uchwałą Nr
XXXVII/217/2006 r Rady Gminy Brzeźnica 23 października 2006 r w sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica.
W załączniku do Uchwały j.w, w rozdziale VII Regulaminu zatytułowanym
„ Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku w § 17 pkt. 5 wprowadzono zapis, że
„ Zwierzęta domowe będą wyłapywane prze uprawniony podmiot i doprowadzone do
schroniska dla bezdomnych zwierząt z zastrzeżeniem,że gdy zostanie ustalony właściciel
takiego zwierzęcia to zostanie on obarczony wszystkimi kosztami związanymi z jego
wyłapaniem, leczeniem i umieszczeniem w schronisku"
W roku 2009 z terenu Gminy Brzeźnica zostało wyłapanych
i wywiezionych do schroniska 3 szt. bezdomnych zwierząt z zapewnieniem im opieki
(psów).
W roku 2010 z terenu Gminy Brzeźnica zostało wyłapanych i
wywiezionych do schroniska 5 szt. bezdomnych zwierząt z zapewnieniem im opieki.
Wyłapywanie w roku 2009 i 2010 na terenie Gminy Brzeźnica zwierząt bezdomnych
ma charakter doraźny- występuje w zależności od potrzeb oraz w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń błąkających się bez opieki zwierząt, które stwarzały zagrożenie
bezpieczeństwa, w szczególności gdy istniało podejrzenie choroby.

Wyłapywane bezdomne zwierzęta niezwłocznie umieszczane
były w „ Hotelu dla psów", 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 91, prowadzonym przez Pana
Rafał Pałka.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił - 3.200,00 zł,
a w roku 2010 koszt zadania wynosił - 6.000,00 zł. Forma płatności odbywała się na
podstawie rachunków wystawianych przez Pana Rafał Pałka zam. 32-300 Olkusz, ul.
Sikorka 91.
Gmina Brzeźnica wykazuje duże zainteresowanie, planując współdziałanie z sąsiednimi
gminami, celem utworzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt, finansowanego
przez wszystkie gminy biorące udział w tym przedsięwzięciu.
W roku 2009 przy współpracy i udziałem tut. Samorządu czyniliśmy starania, aby
prywatny przedsiębiorca na terenie Gminy Brzeźnica uruchomił schronisko dla
bezdomnych zwierząt. Aby go poprzeć wystąpiliśmy do ościennych Gmin z pismami,
że na terenie Gminy Brzeźnica planujemy uruchomić taki rodzaj działalności lecz
prywatny przedsiębiorca nie uzyskał ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach
pozwolenia na taki rodzaj działalności gospodarczej.
Z uwagi na fakt ciążącego na Gminie, obowiązku opieki nad
bezdomnymi zwierzętami,wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, zwracamy się do
Państwa z prośbą o wskazanie schroniska z którym moglibyśmy zawrzeć umowę na taką
działalność, gdyż jest to duże przedsięwzięcie na uruchomienie przez Gminę Brzeźnica
wraz z innymi Gminami w tak krótkim okresie czasu takiej placówki.

Z p oważan iem

WÓJT
iin^Sraeźnica
ŹRoptisławAnfos
/^ć^T
Otrzymują;
1. x adresat
2. x a/a

Strona l z l

Od:
"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 26 maja 2011 23:53
Temat:
Fwd: odpowiedź
UG Budzów
--- Original message follows --Temat: odpowiedź
Od: Sekretarz Gminy Budzów <sekretarz@budzow.pl>
Do: "elzbieta.namyslowka-opach@proanimals.org" <elzbieta.namyslowkaopach@proanimals.org>
Data: 25-05-2011 7:35
Stosownie do otrzymanego faksu Urząd Gminy w Budzowie udziela odpowiedzi:
1 .Gmina nie miała podpisanych umów w 2009 r. i 2010 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie
zdarzyły się w tym okresie żadne przypadku dot.
wyłapywania zwierząt bezdomnych lub zapewnianie im opieki,
2. w 2009 i 2010 nie zdarzyły się przypadku wyłapywania zwierząt bezdomnych,
3. w 2009 r. i 2010 r. nie wydatkowano żadnych kosztów na realizacje zadania
z poważaniem
Janina Pieronkiewicz
Sekretarz Gminy

om 1 r\c
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URZĄD GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów

Bukowina Tatrzańska, 2 kwietnia 2011 r.
W odpowiedzi na Państwa pismo, informuję - Gmina Bukowina Tatrzańska współpracuje ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

prowadzonym przez Panią

Celinę Pawluśkiewicz,

zamieszkałą w (34-400) Nowym Targu, przy ulicy Kokoszków 101 na podstawie zawartej umowy.
Podane kwoty obejmują pełną odpłatność uzgodnioną w umowie zawartej między stronami,
zawierają kwoty wyłapania, dowiezienia i dziennego utrzymania psa w schronisku.

2009 ROK
Stan na dzień l -31 stycznia 9 psów
Dnia 10 lutego został doprowadzony l pies- stan 10 psów
Dnia 21 lutego został doprowadzony l pies - stan 11 psów
Dnia 23 lutego został uśpiony l pies - stan 10 psów

Stan na dzień l marca - 10 psów
Dnia 16 marca został wydany l pies - stan 9 psów

Stan na dzień l kwietnia - 9 psów
Dnia 24 kwietnia został doprowadzony l pies - stan 10 psów
Dnia 30 kwietnia został doprowadzony l pies - stan 11 psów

Stan na dzień l maja - 11 psów
Dnia 20 maja został doprowadzony l pies - stan 12 psów

Stan na dzień l czerwca -12 psów
Dnia 2 czerwca został wydany l pies - stan 11 psów

Dnia 9 czerwca został wydany l pies- stan 10 psów
Dnia 16 czerwca został przyjęty l pies - stan 11 psów

Stan na dzień l lipca 11 psów
Dnia 23 lipca został doprowadzony l pies - stan 12 psów
Dnia 31 lipca padł l pies - stan 11 psów

Stan na dzień l sierpnia -11 psów
Dnia 6 sierpnia został doprowadzony l pies - stan 12 psów
Dnia 6 sierpnia padł l pies - stan 11 psów
Dnia 25 sierpnia został doprowadzony l pies - stan 12 psów
Dnia 26 sierpnia został wydany l pies- stan 11 psów
Dnia 31 sierpnia został wydany l pies - stan 10 psów
Stan na dzień l września -10 psów
Dnia l września został wydany l pies- stan 9 psów

Stan na dzień 1-31 października -9 psów

Stan na dzień l listopada -9 psów
Dnia 10 listopada padł l pies - stan 8 psów
Dnia 13 listopada został doprowadzony l pies - stan 9 psów
Dnia 20 listopada został doprowadzony l pies - stan 10 psów

Stan na dzień l grudnia - 10 psów
Dnia l grudnia został doprowadzony l pies - stan 11 psów

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r. - 11 psów

Koszty poniesione prze Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska w związku z obsługą związaną z
utrzymaniem psów w schronisku wyniósł w 2009 r. -14178,34 zł

2010 ROK

Stan na dzień 1-31 stycznia - 11 psów

Stan na dzień l lutego - 11 psów
Dnia l lutego padł l pies - stan 10 psów
Dnia 4 lutego został doprowadzony l pies- stan 11 psów
Dnia 9 lutego zostały doprowadzone 2 psy- stan 13 psów
Dnia 19 lutego został doprowadzony l pies - stan 14 psów
Dnia 22 lutego zostały doprowadzone 2 psy - stan 16 psów
Dnia 23 lutego został wydany l pies - stan 15 psów

Stan na dzień l marca - 15 psów
Dnia 10 marca padł l pies - stan 14 psów
Dnia 11 marca został uśpiony l pies - stan 13 psów

Stan na dzień l kwietnia-13 psów
Dnia 14 kwietnia zostały doprowadzone 2 psy - stan 15 psów
Dnia 30 kwietnia został doprowadzony l pies- stan 16 psów

Stan na dzień l maja - 16 psów
Dnia 6 maja został doprowadzony l pies- stan 17 psów
Dnia 6 maja został uśpiony l pies - stan 16 psów
Dnia 7 maja został uśpiony l pies-stan 15 psów

Stan na dzień l czerwca - 15 psów
Dnia 12 czerwca został wydany l pies- stan 14 psów
Dnia 16 czerwca został doprowadzony l pies- stan 15 psów
Dnia 16 czerwca został wydany l pies - stan 14 psów
Dnia 18 czerwca został doprowadzony l pies - stan 15 psów

Stan na dzień l lipca - 15 psów
Dnia 21 lipca został doprowadzony l pies- stan 16 psów

Stan na dzień l sierpnia - 16 psów
Dnia l sierpnia padł l pies - stan 15 psów

Stan na dzień l września -15 psów
Dnia 7 września został wydany jeden pies - stan 14 psów
Dnia 24 września padł l pies - stan 13 psów

Stan na dzień l października - 13 psów
Dnia 4 października został wydany jeden pies - stan 12 psów
Dnia 8 października został doprowadzony l pies - stan 13 psów
Dnia 13 października został wydany jeden pies-stan 12 psów
Dnia 8 października został doprowadzone 3 psy - stan 16 psów
Stan na dzień l listopada -16 psów
Dnia 10 listopada został wydany jeden pies - stan 15 psów
Dnia 15 listopada został wydany jeden pies - stan 14 psów
Dnia 16 listopada padł jeden pies-stan 13 psów
Dnia 20 listopada został wydany jeden pies-stan 12 psów

/c A '

Stan na dzień l grudnia - 12 psów
Dnia 5 grudnia został doprowadzony jeden pies - stan 13 psów

Koszty poniesione prze Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska w związku z obsługą związaną
z utrzymaniem psów w schronisku wyniósł w od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. 18 033,08 zł.

Z poważaniem

Zup, WÓJTA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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Burmistrz M i a s i a Bukowno
ul. Kolejowa 16
32-332 Bukowno

Fundacja „Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom"
- Żeromskiego 6
32 500
Chr/anów
ul

ŚR. 7080-.6../10

Bukowno, 10.05.2010 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 12.04.2009 r. dotyczące udostępnienia informacji publicznej
informuję:
ilość psów wyłapanych i wywiezionych do schroniska w 2009 roku wyniosła 22 sztuki,
natomiast kotów 8 sztuk,
kwota wydatkowana w 2009 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosła 32
586,00 zł,
w 2010 roku Urząd Miejski ma zawartą umowę w zakresie opieki nad zwierzętami z
Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej oraz z Panem Rafałem PałkąOlkusz, ul. Siokorka 91 w zakresie wyłapywania i dostarczania do schroniska bezdomnych zwierząt
z terenu Miasta Bukowno,
wysokość kwoty w budżecie przeznaczona na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w
2010 roku wynosi 41 000,00 zł,
wysokość kwoty płaconej przez UM w 2010 roku w stosunku miesięcznym w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosi l 980,99 zł, natomiast w zakresie wyłapywania i
dostarczania do schroniska bezdomnych zwierząt wynosi 800,00 zł od każdorazowego zlecenia,
w załączeniu kopia umowy zawartej pomiędzy UM a podmiotem zajmującym się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bukowno i ich transportem do schroniska,
w załączeniu kopia umowy zawartej pomiędzy UM a podmiotem gospodarczym
zajmującym się przyjmowaniem i przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
Bukowno,
Gmina Bukowno nie ma zawartej umowy w zakresie transportu i opieki nad rannymi
(poszkodowanymi w wypadkach samochodowych) - w takich przypadkach pomoc zwierzętom jest
udzielana przez fachową opiekę weterynaryjną.

faranej
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Otrzymują:
1. adresat,
2. a/ a.
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Bystra, 20.05.201 Ir.
Fundacja Pro Animais - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na zapytania zredagowane w Waszym piśmie z dnia
10.05.201 Ir. Urząd Gminy Bystra-Sidzina uprzejmie informuje:
1. w 2009 i 201 Oroku gmina nie posiadała stałej urnowy oraz nie udzielała
zleceń wyłapywania bezdomnych zwierząt i nie zapewniała im opieki.
2. w 2009 i 201.0 roku nie poniesiono żadnych kosztów zw. z wyłapywaniem
tub utrzymaniem zwierząt w schroniskach,.
Z poważaniem
Wójt Gminy
Aureliusz Kania

Przesłano na email: ełzbieta.narnyslowska-opach@proanima!s.orj
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Miechów-Charsznica, dn.27.05.201 1 r

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Pablicznego
UL Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Urząd Gminy w Charsznicy w odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2011 r. informuje, że:
nie posiada podpisanej uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
dalszego postępowania z nimi, obecnie Urząd Gminy jest w trakcie prowadzenia
procedury mającej na celu podjęcie uchwały,
nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, a. w sytuacjach
wymagających

podjęcia

działań (interwencja

mieszkańców) Urząd Gminy zleca

wyłapywanie i opiekę bezdomnym zwierzętom podmiotowi uprawnionemu na podstawie
umowy zlecenia - Prywatnej Lecznicy Zwierząt w Wolbromiu. Lek. Wet. Jerzy Zieiiński,
Ul. Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom, tel. 32-644-11-86.,
Wyłapane zwierzęta przekazywane do adopcji poddawane są szczepieniom, natomiast
zwierzęta chore lub potrącone z wypadku poddawane są eutanazji,
oplata za wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami jest jednorazowa.
W załączeniu zestawienie ilościowe i wartościowe zebranych zwierząt z gminy Charsznica
w okresie 2009-2010.

Utrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Zestawienie ilościowe i w

zebranych zwierząt z gminy Charsznica w okresie 2009 - 2010.
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Chełmek, dnia 31 marca 2011 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji na temat wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " w gminie Chełmek.
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 17.03.2011 r. (data wpływu: 21.03.2011 r.),
w sprawie jak w tytule, informuję:
1. W 2009 r. zostało umieszczonych w Schronisku dla Zwierząt w Bielsku-Białej 28
bezdomnych psów i 28 bezdomnych kotów. Poniesione koszty na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami - 33 928,80 zł. Forma płatności ryczałtowa.
2. W 2010 r. w Schronisku dla Zwierząt w Bielsku-Białej umieszczono 31 bezdomnych psów
i 25 bezdomnych kotów. Poniesione nakłady na przedmiotowe zadanie - 33 332,92 zł.
Forma płatności ryczałtowa.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2009 - 2010 r. prowadziły Gabinet
Weterynaryjny w Chełmku i Lecznica dla Zwierząt w Oświęcimiu na zlecenie gminy Chełmek
według warunków określonych w umowach. W sprawie Schroniska dla Zwierząt gmina
Chełmek posiadała porozumienie z gminą Bielsko - Biała.

Otrzymuje:
CP Adresat,
2. A/a.

Nasz znak: AGK. 6140,7.2011

Chełmek, dnia 20 maja 2011 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji na temat wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie w 2011 r. w gminie Chełmek."
Odpowiadając na Państwa wniosek (data wpływu: 10.05.2011 r.) w sprawie jak w tytule,
informuję , że w 2011 r Gmina Chełmek posiada:
1. umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Mateusz Urbańczyk na wyłapywanie i przewóz do
schroniska bezdomnych zwierząt domowych, udzielania bezdomnym zwierzętom
niezbędnej pierwszej pomocy powypadkowej oraz udział w prowadzeniu akcji likwidacji
zjawiska bezdomności zwierząt - ksero umowy w załączeniu,
2. Porozumienie Międzygminne ON.Ii.)730/14/2009 zawarte pomiędzy Gminą Bielsko-Biała,
a Gminą Chełmek dotyczące przyjmowania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z gminy Chełmek w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ksero uchwał i porozumienia w załączeniu.

'

Otrzymuje:
ijy Adresat,
2. A/a.
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UMOWA NRAGK
zawarta w dniu 03 stycznia 2011 r. pomiędzy Gminą Chełmek, reprezentowaną przez
Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa z siedzibą ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a Gabinetem Weterynaryjnym Mateu
rbańczyl
podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz, 1655 z późn. zm.) o następującej treści:

§1
Zleceniobiorca oświadcza, te działalność polegającą na:
1. wyłapywaniu i przewozie bezdomnych zwierząt domowych,
2. udzielaniu bezdomnym zwierzętom niezbędnej pierwszej pomocy powypadkowej,
3. prowadzenie akcji likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt i zagrożeń powodowanych
przez zwierzęta w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą i organizacjami działającymi na rzecz
ochrony zwierząt,
prowadzi na podstawie: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z dnia
06.01.2009r., znak OSO-6411-1/2009, wydanym przez Burmistrza Chełmka oraz zaświadczenia o
wpisie do Ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt prowadzonej przez Małopolską Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną w Tarnowie, z dnia 12.05.2009r., znak MILW 140/12/09. Ponadto
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia,
uprawniające go do przewozu bezdomnych zwierząt.

§2
1, Z:scer'cdsv,ca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyłapywania i przewozu

2. Zadaniem Zleceniobiorcy jest:
a) wyłapywanie i transport do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w BielskuBiałej ui. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmek,
b) udzielenie niezbędnej pierwszej pomocy powypadkowej dia bezdomnych zwierząt
poszkodowanych w wyniku kolizji drogowych lub innych zdarzeń losowych na drogach
i terenach publicznych Gminy Chełmek,
c)

wykonywanie eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach,

d) wykonywanie innych prac związanych z prowadzeniem akcji likwidacji zjawiska
bezdomności zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w uzgodnieniu
z upoważnionym przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Chełmku,
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności: ustawy o ochronie zwierząt, ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z przepisami
wykonawczymi do tych ustaw, a także Uchwałą Nr XLVI/346/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z
dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Chełmek.
4. Zisceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których rnowa w § 2, ust, 2,
w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od chwili zgłoszenia.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia o zwierzętach do wyłapania od:
pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku, policji oraz Sołtysa Bobrka i Gorzowa.

§3

1. Z tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z niniejszej urnowy Zleceniodawca
zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

7- Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty f^HIIHNHHi

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku
wystawionego za dany miesiąc wraz z informacją o ilości interwencji w tym miesiącu,
przelewem z konta Urzędu Miejskiego w Chełrnku w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku.
3. Zleceniodawca
Zleceniodawcy.

upoważnia

Zleceniobiorcę

do

wystawienia

rachunku

bez

podpisu

§4
Koszty wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska w Bielsku-Białej oraz udzielenie
niezbędnej pierwszej pomocy powypadkowej dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie
zorganizowanej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt co najmniej dwa razy w okresie
obowiązywania niniejszej umowy oraz inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej umowy pokrywa Zleceniobiorca w ramach kwoty ustalonej w § 3.
§5

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru interwencji z terenu gminy
Chełmek oraz wykonywania kwartalnego zestawienia wyłapanych zwierząt z terenu Gminy
L

H~:~-..-jcz--zś izzi.;.ar-;= s-e cc z'-z,->azzs~i5 ccs.urnen:acjl fotograficznej wyłapanych
ZY, ;*zą: • przesyłania zdjęć na adres maiiowy: zmagdo.n@chelmek.pl lub
amoskal@cheimek.pl.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony; od dnia 01 stycznia 2011 r, do dnia 31 grudnia
2011 roku,
§7

Strony mogą rozwiązać urnowe z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Ewentualne zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie mogą być dokonane
w formie aneksów podpisanych przez obie strony.

§8
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy o ochronie zwierząt.

§9
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§10
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA:

f

ZLECENIOBIORCA:

Nasz Znak: WBG.6140.16.2011

Chełmiec25 maj 20lir

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Urząd Gminy w Chełmcu w nawiązaniu do pisma z dnia 24,05.201 Ir znak: 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, iż:
1. W 2009r Gmina Chełmiec miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt mieszczącą się w Nowym Targu, (umowa nr 1/2009/C z dnia 5 styczna
2009r)
2. W 2010r Gmina Chełmiec rniał podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt mieszczącą się w Nowym Targu, (umowa nr 19/201 O/C z dnia 4 styczna
2010r)
3. ponadto gmina posiada podpisaną umowę z SITA Nowy Sącz na odbiór, transport i
utylizację
padlych w miejscach publicznych zwierząt i ptaków, (umowa nr
124/2009/C z dnia 30 kwietnia 2009r)
4. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych łub utrzymywanych na koszt gminy w
2009 i 2010 roku.

20Q9r

Lokalizacja schroniska z
którym gmina ma zawartą
umowę na odbiór zwierząt
Liczba zwierząt przekazanych
do schroniska
Liczba zwierząt utrzymanych w
schroniskach na koszt gminy
Średni czas przebywania
zwierzęcia w schronisku
Koszt jednostkowy przekazania
zwierzęcia do schroniska

Poniesione koszty w związku z
realizacja zadania dot.
bezdomnych zwierząt

Środki (w tyś. zł)

2010r

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu, ul.
Kokoszków 101

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu, ul.
Kokoszków 101

5 szt

3 szt

5szt

1 szt

1 miesięcy

7 miesięcy

- koszt odbioru i przewozu psa do
- koszt odbioru i przewozu psa do
schroniska wynosi - 0,80 zł za 1 km + schroniska wynosi — 1 ,00 zł za 1 km +
Vat
Vat
- dzienny pobyt psa
- dzienny pobyt psa
w schronisku — 3,30 zł + Vat
w schronisku - 2,80 zł + Vat
- koszt zamrożenia psa.
- koszt zamrożenia psa,
przechowywania w chłodni oraz
przechowywania w chłodni oraz
odwiezienia do zakładu utylizacjiodwiezienia do zakładu utyiizacji35,00 zł + Vat
30,00 zł + Vat

zabezpieczone w budżecie
gminy na realizację zadania w
kolejnym roku

l O tyś

10 tyś

Koszty realizacji całego zadania za 20Q9r wyniosły 2230,20 zł. Forma płatności faktura miesięczna - przelew oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku
Koszty realizacji całego zadania za 20lOr wyniosły 1765,83 zł. Forma płatności faktura miesięczna - przelew oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

AIP
Fundacja pro Animals
-Na pomoc Zwierzętom

URZĄD MIEJSKI

w Chrzanowie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

uL Zeromskiego

6

32-500 Chrzanów

GKiOŚ.7081- 3 72011

Chrzanów, dnia 31.03.2011 r.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji, Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska informuje:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Chrzanów miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą KABAN Maciej Lesiak Kraków Oś. Przy Arce 22/48 i opiekę nad nimi
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach.
2. Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach w 2009 przyjęło z tereny gminy
Chrzanów 26 psów i 4 koty, a w 2010 r. - 29 psów i 2 koty.
3. W 2009 r. gmina Chrzanów na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczyła kwotę
87 325,95 zł, w tym na zapewnienie opieki w schronisku 54 269,50 zł płatne w formie
miesięcznego ryczałtu.
W 2010 r. 88 283,31 zł , w tym na zapewnienie opieki w schronisku 45 000 zł, płatne
w formie miesięcznego ryczałtu.

Otrzymują:

NACZl:

- adresat
- a/a
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Nasz znak: G.6142.5.11

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

Ciężkowice 2011-03-24

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:
1. Gmina nie posiada stałej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W przypadku zaistniałej potrzeby bezdomne zwierzęta (psy) umieszczane są
w schronisku dla zwierząt w Olkuszu. Urząd Gminy każdorazowo zleca usługę
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. W 2009 roku w schronisku umieszczono jednego psa, w 201 Or - dwie sztuki.
3. Koszt umieszczenia bezdomnych psów w schronisku wynosił:
• 2009 rok - 760 zł,
• 2010 rok- 2300zł.
Jest to koszt jednorazowy za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych
psów.

Z poważaniem

/ up. BURMISTRZA
m

^ -

rMCWa
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

URZĄD GMINY
ul. Piłsudskiego 2
tel. (0-18) 26-571-61
woj. małopolski*

O.6140.11.2011

MD
nr
Czarny Dunajec, 14.03.2011 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na Państwa pismo z 4 marca 2011 r. przesyłamy
informację dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu w 2009 i 2010 roku miał podpisaną
umowę ze schroniskiem Państwa Celiny i Kazimierza Pawluśkiewicz w Nowym
Targu ul. Kokoszko w 101.
W 2009 r. zostało doprowadzonych z terenów naszej Gminy do
schroniska 21 psów, natomiast w 2010 r. 18 psów.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 15892,06 zł, natomiast
w 2010 r. 18397,38 zł. Formą płatności była forma oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem
Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR
D/8 pSOLNIC^WA ff LEŚNICTWA

Strona l z l

nl
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 09:46
Fwd: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

UG Czchów

--- Original message follows --Temat: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 21-03-2011 0:11

— Original Message —
From: Rolnictwo
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, March 18, 2011 2:26 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Czchowie w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
4.03.2011 r. dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi
zwierzętami podaje poniżej żądane informacje:
1.Umowa ze Schroniskiem dla Zwierząt w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Kokoszków 101 oraz zlecenie ze
Zakładem Usług Komunalnych w Czchowie na wyłapywanie i czasowe utrzymanie do czasu przewozu do
schroniska zwierząt w Nowym Targu lub znalezienia osoby, która zobowiąże się do zabrania i
zapewnienia opieki nad porzuconym zwierzęciem.
2. 5 szt- 2009r., 7 szt. - 201 Or. Psy zostały przekazane osobom fizycznym z terenu Gminy Czchów.
3. 2009r- 2 467,00zł., 2010r.-4100,OOzł.Sąto kwoty za wyłapanie i czasowe utrzymywanie zwierząt.
Ewa Kurek UM Czchów
tel.014 6621742

URZĄD GMINY CZORSZTYN
z/s w MANIOWACH
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy

Maniowy, 18.04.2011 r.

AD.6140.7.2011
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach udziela odpowiedzi na Państwa pytania
postawione we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 05 marca 2011 r.
Ad, 1. Gmina Czorsztyn podpisała umowy ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowym Targu na przewożenie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2009
i 2010.
Ad. 2. W 2009 roku przewieziono do schroniska cztery bezdomne psy a w 2010 roku sześć
bezdomnych psów.
Ad.3. Koszty realizacji zadania; w 2009 r. wyniósł 2.554 złotych; a w 2010 roku 4.155
złotych.
Schronisko comiesięcznie wystawia fakturę za bieżące utrzymywanie zwierząt
przebywających w danym miesiącu w schronisku (koszty dowozu do schroniska,
koszty za każdy dzień pobytu psów w schronisku i za wszelkiego rodzaju usługi
weterynaryjne).
Z poważaniem

Tal Jandura
:ąpca Wójta

Wvk. MN

Otrzymują:

1. Adresat

2.

A/a

M?
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33-20

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
znak: GKR.6140.9.2011

Dąbrowa Tarnowska, dnia 2011-05-12

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.05.2011 r.
dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, informujemy:
1)
W 2009 r. i 2010 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska nie miała podpisanej na stałe umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Brak podpisania umowy spowodowany był odmową
ze strony schroniska ze względu na brak wolnych miejsc. W 2009 i 2010 roku gmina nie
przekazywała wyłapanych zwierząt do schroniska z powodu braku miejsca w schroniskach
(odmowa przyjęcia zwierząt z powodu braku umowy). Gmina propagowała i wprowadzała
działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i prawidłową opiekę nad nimi
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt. Po wyłapaniu zwierzęta
przetrzymywane były na terenie gminy. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami zapewniana
była także poprzez umieszczenie ich u osób, które zdecydowały się dać im schronienie,
a także odbierane były przez właścicieli wyłapanych psów.
2)
Ilość wyłapanych zwierząt (psów) i utrzymywanych na koszt gminy to l O szt. rocznie,
koty tyko dokarmiano (nie były wyłapywane).
3)
koszty realizacji zadania (opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt) w 2009 r. 536,86 zł., w 2010 r. 2485,05 zł.

2 u p. BU1
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Otrzymują:
lx Adresat.
lx a/a.

URZĄD GMINY DĘBNO
*eferąt Gospodarki Przestrzennej

Ochrony środowiska
Dębno, Wola Dębińska 240
tel. 14 631 85 75 tax 14 66 58 722
000540357' MIP 869-13-26-517

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
~
.
. „ . ,, „ .
Organizacja Pożytku Publicznego
ul

ul. ŻeromskiegO 6

32 - 500 Chrzanów
GPOŚ.Y.6140.5.2011

Dębno, 17 marzec 2011 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Dębno powiat
brzeski województwo małopolskie informuje:
W 2009 r. i 2010 r. gmina Dębno posiadała zawartą umowę o świadczenie usług opieki nad
psami w Azylu dla psów w Tarnowie tj. Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie.
Rada Gminy Dębno podjęła Uchwałę Nr 11/203/2009 z 28 kwietnia 2009 r. opublikowaną
w Dz.Urz. Województwa Małopolskiego Nr 287 z 22 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dębno.
Gmina Dębno posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno
przyjęty Uchwałą Nr IX/172/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., w którym zawarte są informacje
o obowiązkach właścicieli bądź posiadaczy zwierząt.
Gmina Dębno jest gminą typowo wiejską w skład, której wchodzi 13 wsi. Problem
bezdomności zwierząt praktycznie nie występuje. Do tej pory nie zachodziła konieczność
umieszczania psa w azylu zgodnie z zawartą umową. W przypadku zgłoszenia o wałęsającym
się psie podejmowana jest interwencja poprzez pracownika d/s rolnictwa gminy bądź sołtysa
wsi i prawie zawsze ustala się właściciela psa. W pojedynczych przypadkach jest szukany
nowy właściciel, najczęściej posiadacz gospodarstwa rolnego, który wyraża zgodę na
przyjęcie i opiekę nad psem.
Corocznie na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości wywieszane są informacje
przypominające właścicielom zwierząt o sprawowaniu należytej opieki a w szczególności
dotyczy to psów. Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dębno właściciele zwierząt maj ą obowiązek:
• utrzymania psów na posesji w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się na
zewnątrz,
• psy w miejscach publicznych mają być prowadzone na smyczy, zaś psy agresywne
w kagańcu,
• Zwolnienie psa z dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies jest
uwiązany lub znajduje się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiający jego
opuszczenie.
W przypadkach indywidualnych zgłoszeń w sprawie wybiegających psów z posesji wysyłane
są indywidualne przypomnienia o obowiązkach właścicieli bądź posiadaczy psów.
W/Ó J T
Otrzymują:
l x Adresat
l x a/a

£&rzegorz Erach
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
14 marca 2011 21:55
Dobczyce

Dobczyce, 9.03.2011 roku
RO.1431.4.2011.1

Pani
Jolanta Racka
Prezes Zarządu
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Szanowna Pani
Poniżej przesyłam odpowiedź na postawione przez Panią pytania we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 5.03.2011 roku złożony w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pocztą elektroniczną.
! Czy i z kirn gmina miała podpisane w 2009 i 2010 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2009 i 2010 roku Gmina Dobczyce miała zawartą umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorcą Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt" w Nowym Targu
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2009 roku, a jakie w 2010 roku?

Psy

2009 2010

-doprowadzone 14
5
- wydane
2
- uśpione
3
- padłe

14
7
3
2

Jaki był w 2009 roku i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieka, inna)?
Rok 2009 - 7 492,10 zł

Rok 2010 - 14 524,77 zł

Za wykonane czynności tj. transport bezdomnego zwierzęcia do schroniska, utrzymanie dzienne zwierzęcia w
schronisku, koszt zmrożenia, przechowywania i utylizacji martwego zwierzęcia Gmina Dobczyce płaci
Schronisku wynagrodzenie w oparciu o wynegocjowane stawki.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Góralik - Piętka
Sekretarz Gminy
Gmina i Miasto Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce

1.01-1/1

/l/p

URZĄD G M I N *
34-642 D O B R A
pow. Limanowa

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Organizacja Pożytku Publicznego
Nr. UG.OR 6140/1/2011

Data: 2011.03.17

Stosownie do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.03.2011r.

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. W 2009 r. i 2010 r. gmina Dobra udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
właścicielom

dwóch

Gabinetów

Weterynaryjnych

w

Dobrej.

Zorganizowaliśmy

miejsce

przetrzymywania zwierząt po wyłapaniu ich do chwili odbioru przez przedstawiciela schroniska na
terenie naszej gminy.
Ponadto współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Limanowej.
Celem

zapobiegania

bezdomności zwierząt

Gmina

Dobra propaguje to

zagadnienie za

pośrednictwem radnych, sołtysów, prasy lokalnej, drogą internetową, sołtysów oraz szkół.
2 .W 2009 roku wyłapano 14 psów, a w 2010 wyłapano 15 szt na koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 roku wyniósł 5 668,00 zł, a w roku 2010 wyniósł
7 307,00 zł. Zakupujemy karmę dla zwierząt, które po wyłapaniu są obserwowane, leczone - a więc
gmina pokrywa koszt leczenia, obserwacji, szczepienia zlecając to zadanie Lecznicy Zwierząt.
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.W ostatnich latach nie odnotowaliśmy przypadku odebrania właścicielom
zwierząt hodowlanych ani też znęcania się nad zwierzętami.
Od około 10 lat współpracujemy z Towarzystwem

Opieki nad Zwierzętami w Limanowej.

Współpraca polega głównie na organizowaniu wspólnych wyjazdów do właścicieli gospodarstw
w związku z interwencją dotyczącą niewłaściwego traktowania zwierząt, znalezieniu nowych
właścicieli dla porzuconych zwierząt, zaopatrzenie w karmę. Jednak za całokształt zadań
realizowanych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami odpowiedzialna jest gmina.

Zup
ka-Palka

Z GMINY

/IK?

6140:1 ;i.201t"

Drwinia,dnia 16 maja 2011

Dotyczy: zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Fundacja Pro Animals- Na pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2011 r data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2011
Urząd Gminy w Drwini uprzejmie informuje , że w latach 2009 i 2010 do nadal posiada
aktualną umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu Celiną Pawluśkiewicz
ul. Kokoszków 101
w roku 2009 wydatkowano na utrzymanie psów w schronisku - 1 989,45 zł
w roku 2010 wydatkowano na utrzymanie psów w schronisku - 5 218,76 zł
nie jest możliwe podanie ilości przekazanych psów do schroniska.
W umowie wpisana jest opieka lekarza weterynarii,która wykazana jest w kosztach w/w.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt wystawia fakturę jak i lekarza weterynarii.
Po opisaniu faktur księgowość tut. Urzędu przelewami reguluje należności.

Otrzymują :
1x Adresat

1x a/a
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Bogum.Ua Maźmirek

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
UL Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Wasze pismo
Z dnia: 15.03.2011 r.

Nasz znak:
OSO.L1431.2.2011

data:
12.05,2011 r.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w/g przesłanych pytań we wniosku z
dnia 15.03.2011 r.
Ad. 3 W 2009 i 2010 r. gmina nie miała zawartych umów stałych na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z przyczyn braku takiej możliwości. Usiłowano podpisać taką umowę ale
wszystkie schroniska z którymi kontaktowała się gmina odmówiły.
Ad.4 W 2009 r. zostało wyłapane 7 szt. zwierząt bezdomnych (psy) i przekazano do Zakładu
Opieki nad Zwierzętami w Olkuszu ul. Sikorka 91 - Rafał Pałka.
W 2010 r. zostało wyłapane 10 szt. Zwierząt bezdomnych (psy) i przekazano do Zakładu
Opieki nad Zwierzętami w Olkuszu, ul. Sikorka 91.
W kilku przypadkach udało się zwierzęta przekazać opiekunom z terenu gminy - 6 szt.
(koty) i 8 szt. (psy). Koszt transportu i utrzymania jednego psa w Zakładzie Opieki nad
Zwierzętami w Olkuszu w 2009 i 2010 r. to 1200 zł. płatne każdorazowo po odbiorze
zwierzęcia i wystawieniu rachunku.
Ad. 5

Koszty realizacji całego zadania wyłapywania, transport, leczenie zwierząt bezdomnych,
zbieranie zwłok zwierzęcych z miejsc publicznych.

W roku 2009 - 7600,00 - koszt przekazania (7 szt.) psów do Zakładu Opieki nad Zwierzętami w
Olkuszu
598,30 - koszt leczenia zwierząt bezdomnych w lecznicy „Zwierzaki" w Gdowie.
W roku 2010 -12000,00 - koszt przekazania (10 szt.) psów do Zakładu Opieki nad Zwierzętami w
Olkuszu.
548 - koszty leczenia zwierząt bezdomnych w lecznicy „Zwierzaki" w Gdowie.
2568 - opłata ryczałtowa z tyt. Umowy na zbieranie zwłok zwierzęcych ^
„FARMUTIl".
-'

Otrzymują:
1. Adresatj/w
2. A/a.
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tr
32-864 GNOJNIK, woj. małopolskie
tel./fax(014) 6869 600
e-mail gnojnik@ug.pl, www.gnójnik.ug.pl

Konto : Bank Spółdzielczy Gnojnik 94531022-2000039-3600-1-2
NIP 869-11-86-447, REGON 000543166

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

UG.II.7062.5.11

Gnojnik 23.03.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.03.2011 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej Urząd Gminy Gnojnik informuje:
Ad 1. Gmina w 2009r. i 2010r. nie miała zawartych stałych umów ani zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.
Ad 2. Ilość zwierząt przekazanych do schroniska:
2009- 2 szt.
2010-1 szt.
Ad 3. Koszty realizacji zadania wynosiły
2009 - 2400 zł
2010-l 200 zł
Forma płatności: jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku.

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
15 marca 2011 15:26
gmina

Golcza Małopolska
W nawiązaniu do skierowanego pisma z dnia 05.03.2011 roku odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Gołczy uprzejmie
informuje;
W roku 2009 12010 Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt Prywatnej Lecznicy Zwierząt. Lek. Wet. Jerzy Zieliński. ul Szosa Olkuska 5,
32-400 Wolbrom.
W roku 2009 wyłapano w 20 sztuk psów, w roku 2010 natomiast 4 sztuki.
Płatność za przedmiotową usługę dokonywana była po wystawieniu faktury i wyniosła :
W roku 2009- 1672,41 zł.
w roku 2010 - 834,60 zł.
Informujemy jednocześnie że Gmina Gołcza nie ma zawartej umowy w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem:
Zbigniew Gajos - insp. d/s Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG- Gołcza.
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Gorlice, dnia 17 maja 2011 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Dotyczy udzieienia informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2011 r. uprzejmie informuję, jak niżej:
1. w 2009 i 2010 r. Gmina Gorlice udzielała zlecenia lecznicy zwierząt w
celu zapewnienia opieki bezpańskim psom. Nie zawierała żadnych stałych
umów,
2. w 2009r. objęto opieką 10 bezpańskich psów, w 2010 r. takich zwierząt
było 14,
3. w 2009 r. wydatkowano na opiekę bezdomnych psów - kwotę ok. 3200
zł, a w 2010 r. na ten cel przeznaczono ok. 8.200 zł.

Gorlice: 14.06.201 Ir.

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 9
32-500 Chrzanów
Dotyczy: odpowiedzi na pismo z 06.06.201 Ir.
Wydział Gospodarki Komunalnej w odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2011 r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:
A d I I . W latach 2009, 2010 Gmina Miejska Gorlice podpisała umowę stałą (roczną) na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta z Lecznicą Zwierząt lek. weterynarii
Daniel Cieśla z siedzibą w Gorlicach, ul. Kościuszki 44 w oparciu o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gorlice pod numerem
4879/2001,
W latach 2009, 2010 Gmina Miejska Gorlice podpisała umowę stałą (roczną) na
opiekę oraz przyjmowanie zwierząt do schroniska z Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt", w oparciu o wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta w Nowym
Targu pod numerem DG8844/2003. Siedziba firmy ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ.

Ad2/.
Szacunkowa ilość zwierząt wyłapanych w 2009r. - 17 psów
Szacunkowa ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku w 2009r. - 13 psów
Szacunkowa ilość zwierząt wyłapanych w 2010r. - 15 psów
Szacunkowa ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku w 201 Or. - 10 psów

Ad3/.
Szacunkowy koszt realizacji umowy za 2009r. (wyłapywanie) - 12.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji umowy za 2009r. (utrzymywanie w schronisku) - 11.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji umowy za 2010r. (wyłapywanie) - 15.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji umowy za 2010r. (utrzymywanie w schronisku) - 13.000 zł
(opłaty jednorazowe za wykonane czynności, stawki ustalone na drodze porozumienia stron)

AlP
Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Żeromskiego 6

32-500 Chrzanów

Gręboszów 24.05.201 Ir

Znak: RS/6140.2.2011

Urząd Gminy Gręboszów stosownie do przesłanego wniosku o udzielenie informacji
publicznej z dnia 08.05.2011 r, informuje:
W roku 2009 i 2010 r. gmina nie zawarła umowy ze schroniskiem zwierząt, nie zlecała
wyłapywania zwierząt bezdomnych. Nie ponosiła wydatków finansowych na utrzymanie
zwierząt bezdomnych. Gmina Gręboszów należy do gmin rolniczych , gdzie pies traktowany
jest jako stróż gospodarstw domowych. Występowały przypadki pojedyncze zwierząt
porzuconych. Mieszkańcy gminy adoptowali takie zwierzęta zapewniając im godziwe
warunki bytowania.

Z poważaniem
Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony środowiska
Zofia Litera.

Referat Gospodarki
i Ochrony środowiska
33-180 Gromnik, uł, Witosa 2

Nasz znak : GOŚ.6140.3.2011

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

Gromnik, dnia 16.05.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Gromnik podaje
informacje :
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki ?
- 2009 r. zlecenie Zakładowi Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
prowadzącemu Azyl dla psów i kotów wyłapywanie bezdomnych psów,
- 2010 r. umowa stała podpisana z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych w
Tarnowie prowadzącym Azyl dla psów i kotów
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach /kotach) wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
- 2009 r. - 4 szt psy,
-2010 r. -4 szt. psy,
3. Jaki był w 2009 r.i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna?
- 2009 r. - 2.668,85 zł. - forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psa w Azylu,
- 2010 r. - 5.222,50 zł. - forma płatności - zgodnie z zawartą umową.

O J TA

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

AIP
Nasz znak: RMSO. 1431. l .2011

Grybów, dnia 18 maja 2011 r.

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

Dotyczy: informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami"
W nawiązaniu do pisma Fundacji Pro Animals z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu 10 maja
201 Ir.) Urząd Miejski w Grybowie informuje, że:
- w latach 2009 i 2010 została zawarta stała umowa pomiędzy Miastem Grybów
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Piechnika a Lecznicą Zwierząt
w Gorlicach reprezentowaną przez Pana Daniela Cieślę, na niezwłoczne wyłapywanie
bezpańskich lub pozostawionych bez opieki zwierząt domowych, czasowego ich
przetrzymywania oraz opieki nad nimi, a także wywozu do schroniska lub wydania ich
właścicielom
w roku 2009 wyłapano dwa psy,
koszt realizacji całego zadania wyniósł: 1526,22 zł,
forma płatności: jednorazowa za usługę
- w roku 2010 wyłapano dwa psy (koszty wyłapania jednego psa poniósł jego właściciel) oraz
miała miejsce trzecia interwencja wyłapania psa, która była nieskuteczna,
koszt realizacji całego zadania wyniósł: 435,12 zł,
forma płatności: jednorazowa za usługę.
Wyk.: A. Piechowska
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Grybowa

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Znak: 6074/4/11

Grybów, 25.05.2011

Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
w Chrzanowie
Nawiązując do pisma z dnia 24 maja 2011 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 poszukują 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 2008 wyłapano 6 bezdomnych psów, z tego 6 sztuk oddano do adopcji po pobycie
w lecznicy zwierząt.
Koszt usług weterynaryjnych wynosił 880 zł na planowana kwotę wydatków na ten cel w
wysokości 2000 zł.
Forma płatności za opiekę weterynaryjną w lecznicy - dwie faktury wystawione dla
Urzędu Gminy przez lecznicę.
W roku 2009 wyłapano 2 bezdomne psy, z tego 2 sztuki oddano do adopcji po pobycie w
lecznicy.
Koszt usług weterynaryjnych wynosił 400 zł. na planowaną kwotę wydatków 2000 zł.
Forma płatności za opiekę weterynaryjną w lecznicy - jedna faktura wystawiona dla
Urzędu Gminy przez lecznicę.
W roku 2010 wyłapano 4 bezdomne psy, z tego 4 sztuki oddano do adopcji po pobycie w
lecznicy.
Koszt usług weterynaryjnych wynosił 1370 zł. na planowaną kwotę wydatków 3000 zł.
Forma płatności za opiekę weterynaryjną w lecznicy - trzy faktury wystawione dla Urzędu
Gminy przez lecznicę.
Sporządził:
Inspektor - Jacek Marczyk

o - U/o

AiP
Wawrzeńczyce 14,06.2011 r.
Znak: R 6140.5.2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
UL Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2011 r. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
udziela odpowiedzi na zadane pytania:
- W 2010 r. Gmina nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt
- W 2010 r. z terenu gminy zostało schwytanych i oddanych do schroniska 5 psów
- Gmina nie podpisała w 2009 roku umowy w sprawie wyłapywania i przetrzymywania
bezdomnych zwierząt zostało schwytanych i oddanych do schroniska l O psów
- W 2009 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 10 000 zł
- W 2010 zabezpieczone na powyższy cel były środki w wysokości 10 000 zł
- Problem z bezdomnymi zwierzętami pojawia się sporadycznie na terenie Gminy i jest
rozwiązywany poprzez jednorazowe zlecenia uprawnionym podmiotom w zakresie
wykonania usługi odłowu i opieki nad schwytanym zwierzętami.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Alf

URZĄD GMINY IWANOWICE
32 - 095 IWANOWICE, IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE 99
IGKR-6140.9.2011.GK

Iwanowłce 01,06.2011 r.

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

Urząd Gminy Iwanowice w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08-05-2011 r. doręczone
pocztą elektroniczną w dniu 30-05-201 Ir, dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie'' przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
Gmina Iwanowice w 2009 roku nie podpisała umowy na odbiór bezdomnych zwierząt
z żadnym ze schronisk, gdyż nie znaleziono chętnego pomimo kontaktów z czterema
najbliższymi schroniskami, natomiast udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki dla firmy: Opieka nad Zwierzętami Rafał Pałka ul.
Sikorka 91, 32-300 Olkusz,
W roku 2010 podobnie jak w 2009 Gmina Iwanowice nie podpisała umowy na odbiór
bezdomnych zwierząt z żadnym ze schronisk, natomiast udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki dla firmy: Opieka nad
Zwierzętami Rafał Pałka ul. Sikorka 91, 32-300 Olkusz.
2, W roku 2009 z terenu gminy Iwanowice wyłapano 11 szt, bezdomnych psów
i wywieziono do Schroniska Bezdomnych Zwierząt Hotel dla Zwierząt ul. Sikorka 91.
32-300 Olkusz, natomiast w 2010 roku wyłapano 14 szt. bezdomnych psów
i wywieziono do wyżej wymienionego schroniska.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 14.400,00 zł., natomiast w 2010
roku wyniósł 18.085,00 zł. Forma płatności za pobyt i opiekę była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku za każdego psa odłowionego z terenu naszej gminy.

otrzymują:

;n

1. Adresat
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2. A/A
http://www.iwanowice.malopotska.pl e-maii; gminafćpiwanowice.malopofska.pi
tei. 12 388 40 03, 12 388 40 30, fax. Wew. 23

W Ó J T OMIŃ Y
32-861 IWKOWA
woj. małopolskie
W-14 68 44 030, fax 14 68 44 C

FUNDACJA PRO ANIMALS
- NA POMOC ZWIERZĘTOM
^ ŻERQMSKIEGO

fi

32-500 CHRZANÓW

Nasz znak: OŚ.6140.2.2011

Iwkowa, dnia 16.03.2011 r.

Wójt Gminy Iwkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 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.) informuje, co następuje:
- gmina Iwkowa posiada zawartą aktualną umowę (rok 2009, 2010, 2011) dot. zabrania
i przyjmowania do schroniska w Nowym Targu bezdomnych zwierząt oraz utrzymywania
psów z terenu Gminy Iwkowa;
- w roku 2009 i 2010 na koszt gminy utrzymywano w schronisku średnio 3 psy;
- koszty realizacji w/w zadań w roku 2009 wyniosły 3 825,41 zł a w roku 2010 wyniosły
4 304,96 zł.
Za realizację w/w usług (m.in. zakup żywności, karmienie, pielęgnowanie psów,
szczepienia itp.) Gmina płaci przelewem po otrzymaniu rachunku zgodnie z zawartą
umową.

Otrzymują:
(*\s Adresat

2. A/a

/l/l p
3-go Maja l
34-480 Jabłonka
te!. +48 18 26 111 00

tel. +48 1826 111 20
te!. *48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 i 11 48
sekretariat@jabionka,p!
www.jabtonka.pl

Urząd Gminy
Jabłonka

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

RIT 6140.1.3.2011

Jabłonka, 20! i-03-28

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
uchwały została zawarta
przeprowadzenie

na terenie gminy. Na mocy tej

umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu na

wyłapywania

zwierząt

bezdomnych.

W

2009r.

wyłapanych

i utrzymywanych na koszt gminy było 10 psów a w 2010 r, było i 2 psów. Koszt realizacji
całego zadania w 2009 r. wyniósł; - 10.791,30- zł, a
płatności za opiekę na podstawie prowadzonych rejestrów.

w 2010 r. -- 16.453,02 -zł, forma
;

tr -P*-

URZĄD GMINY
JERZMANOWICE - PRZEGINIA
32-048 Jerzmanowice 3728;
tel. (12) 38 95 247, 022, 056; fax (12) 38 95 521
NIP: 677-20-19-451 | REGON: 000535043
www.jerzmanowice-przeginia.pl
gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
Konto: 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

Fundacja
Pro Artimals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
32-500 Chrzanów, ul. Żeromskiego 6
Pismo z dnia:

Nasz znak:

Data:

10.05.2011

IR.6140.4.2011.JK

Jerzmanowice, 16.05.2011

sprawa: wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie opieki nad zwierzętami
Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia w związku z pismem z dn.
10.05.2011 r. informuje że w roku 2009 r. i 2010 r. bezdomne zwierzęta były
wyłapywane na podstawie zgłoszeń tutejszego Urzędu Gminy, przez firmę „Opieka
Nad Zwierzętami Rafał Pałka" 32-300 Olkusz, uł Sikorka 91. Poniżej przedstawimy
zestawienie finansowo - rzeczowe za lata 2009 i 2010. Formą płatności było
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za sztukę.
Rok

Ilość (szt)

2009

11

2010

7

Wartość (zł)
13300,00
8400,00

Z poważaniem

Otrzymują:
1.

Adresat

2.

a/a

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
10 maja 2011 19:37
Fwd: dot. udzielenia informacji publicznej

UG Jodlownik

— Original message follows —
Temat: dot. udzielenia informacji publicznej
Od: Antoni Widomski UG Jodłownik <a.widomski@jodlownik.pl>
Do: "elzbietanamyslowska-opach@proanimals.org" <elzbietanamyslowskaopach@proanimals.org >
Data: 04-04-2011 9:14

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

Urząd Gminy Jodłownik w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.03.2011 r.,
odpowiada na pytania zawarte w wymienionym wniosku:
Gmina Jodłownik nie podpisywała w latach 2009 i 2010 umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie
udało się również zawrzeć umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z powodu braku miejsc.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane jest okresowo na podstawie zgłoszeń mieszkańców,
sołtysów oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przez pracownika urzędu i lekarza weterynarii.
W roku 2009 nie było zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt.
W 2010 roku wyłapano 2 bezdomne psy i umieszczono w lecznicy zwierząt na obserwację. Koszt
obserwacji 15 dniowej z pełnym utrzymaniem poniesiony przez gminę to 362 zł brutto (na podstawie fa
vat). Psy zostały przekazane nowym właścicelom.
M.Bachulska - UG Jodłownik

om 1 n< 1 r

Strona l z l

MP
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
23 marca 2011 10:39
Fwd: informacja na temat bezdomnych zwierząt

UG Jordanów

--- Original message follows --Temat: informacja na temat bezdomnych zwierząt
Od: Zenon Szklany <gospodarka@jordanow.pl>
Do: "mailto: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org" <mailto: elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org >
Data: 18-03-2011 10:23
W odpowiedzi na Państwa zapytanie Urząd Miasta Jordanowa informuje:
1. Urząd posiadał podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Pani CELINA Pawluśkiewicz ul.
Kokoszków 101 , Nowy Targ w roku 2009 i 2010 oraz na rok 2011
2.w 2009 roku w schronisku na koszt Miasta przebywało 9 psów a 2010roku
8 psów
3. koszty jakie ponosił Urząd Miasta Jordanowa w 2009roku to -5042,00 a

w2010to-5346,00zł

i opierał się na bieżącej ewidencji zwierząt oddawanych przez miasto do
schroniska.

Inspektor
Szklany Zenon

701 1-01.

URZĄD

GMINY
W JORDANOWIE
Rynek 2 34-240 Jordanów
REGON 490505499 NIP 735-10-26-796

*.
/V\ f

Jordanów 01.04.2011 r.

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

Urząd Gminy w Jordanowie w związku z otrzymanym wnioskiem o
udzielenie informacji publicznej, udziela informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".
•

Urząd Gminy w Jordanowie miał w 2009 i 2010 roku podpisaną umowę
na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem
Dla Bezdomnych Zwierząt- Celina Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101
Nowy Targ.

•

Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów, kotów) w 2009 roku- 7 psów

•

Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów, kotów) w 2010 roku- 6 psów

•

Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 9 860,00 zł

•

Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł 6 425, 00 zł

Forma płatności za opiekę:
• Jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku
• Oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Sporz. E. Pochłopień

http//www.gmina-jordanow.pl
tel.(018)26-75-164, 26-93-510,

e-mail: gmina-jordanow@rubikon.pl
26-93-511

tel./fax.(018)26-93-526

E/P

34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7
Tel. (33) 87 66 218, Fax. (33) 87 66 301
URZĄD MIASTA
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Kalwarii Zebrzydowskiej e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

RG.6060.15.2011

Kalwaria Zebrzydowska l kwietnia 2011 r

FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
32-500 C H R Z A N Ó W
Ul.Żeromskiego 6
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2011 r o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
URZĄD MIASTA w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ uprzejmie
informuje .że :
l.W 2009 i 2010 r Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie posiadała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki . Aby zrealizować to zadanie
Gmina zmuszona była do zleceń w sytuacjach indywidualnych .
Zlecenia kierowane były do : „ Opieki nad zwierzętami „ P.Rafał Pałka Olkusz ul.Sikorka 91 ,
oraz w jednym przypadku kiedy zlecenie dotyczyło 8 psów do Krakowskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami.
2.W 2009 roku z obszaru Gminy Kalwaria Zebrzydowska zostało wyłapanych 8 psów
dorosłych i 11 szczeniaków, a w roku 2010-3 psy .
3.Koszt realizacji tego zadania dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska wyniósł:
-w2009 r-8 163,40 zł
- w 2010 r-3 100,00 zł.
Płatność dokonywana była w formie ryczałtowej .
Kierowm aeieraiu
Pomietłn

Kamienica, dn, 30.06.2011 r.

Naszznak:7630/l/2Qll

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul, Źeromskicgo 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Was/, wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki
nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Kamienic} 1 informuje, że w latach 2009 i 2010
Gmina nie zawierała umów na wyłapywanie lub zapewnienie opieki gdyż nie odnotowano na
terenie jej działania bezdomnych zwierząt i z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów.

U R Z Ą D GMINY
^3-334 Kamionka Wielka
,voj. małopolskie, powiat nowosądecki

lei 445-60-17 fax w 44
R 000540423 NIP 734-17-92-537

Kamionka Wielka , dn. 17.03.2011

Nasz znak: 6052.5.2011 -03-17

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów
Ul. Żeromskiego 6
32 -500 Chrzanów

W odpowiedzi na wasze pismo przesyłam informację ;

W roku 2009 i 2010 udzielała zlecenia na wyłapywanie psów z Firmą
..DOG BASTER" - Dariusz Iwanowski 33-300 Nowy Sącz.
W terminie jak podano wyżej zostało wyłapanych 12 sztuk psów na koszt gminy
Za co zapłacono 3 600,00zł.
Za wyłapanie psów płacono jednorazowo wyłapującemu około 300.00zł,.

AlP

URZĄD GMINY KĘT\
Rynek 7

3-2-650 Kęty

Kęty dn. 22.03.2011 r.

SDG.II.1.6140.7.2011

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

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 2009 i 2010 miała podpisaną umowę ze schroniskiem
w Cieszynie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport, przyjęcie
i utrzymanie,
w roku 2009 wyłapano 32 psy, natomisat w roku 2010 zostało wyłapanach 35 psów,
które zostały umieszczone w schronisku,
- na realizację zadania związanego z wyłapywaniem, transportem, przyjęciem
i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina Kęty w 2009 roku
wydała 23.251,00 złotych, natomiast w roku 2010 wydała 32.262,00 złotych.

Otrzymują:
l. adresat
2 a/a

Z up. BURMISTRZA
mgr
II Zastępca Burnistrza

URZĄD

/,jn

GMINY

/ i r

32-310 KLUCZE

ul. Partyzantów 1
tel. (032) 642-85-08. 642-84-39

GKM.7031.2.1.2011

Klucze, dn. 21.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek odnośnie udostępnienia informacji publicznej
dotyczącej bezdomnych zwierząt z terenu gminy Klucze informujemy, iż w latach
2009 - 2010 gmina Klucze zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem
Rafałem Pałką oraz podpisała porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania
bezdomnych zwierząt przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
W 2009 r. na terenie gminy Klucze wyłapano i przewieziono do schroniska w Bielsku
- Białej 36 psów. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadanie związane z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami wyniosła 49 350 zł., z czego 30 100,00 zł - są to koszty wyłapania
i transportu zwierząt do Bielska-Białej oraz 19 250,00zł za utrzymanie zwierząt w schronisku
w Bielsku-Białej.
W 2010 r. z terenu gminy Klucze wyłapano 47 psów, a następnie przewieziono je do
schroniska w Bielsku - Białej. Łączne koszty poniesione w 2010 r. na zadanie związane
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 59 755 zł. Część tej kwoty stanowią środki
przekazane na utrzymanie zwierząt przebywających w schronisku w Bielsku - Białej, czyli
34 155 zł., natomiast pozostała część - 25 600 zł., to koszty wyłapania i transportu zwierząt
do schroniska w Bielsku - Białej.
Koszt każdorazowego zlecenia obejmującego wyłapanie i transport do schroniska
bezdomnych zwierząt stanowi kwotę zryczałtowaną w wysokości 800 zł. brutto. Natomiast
wpłaty dokonywane raz w miesiącu na rzecz schroniska w Bielsku - Białej również są kwotą
ryczałtową i w roku 2009 wynosiły 2750,00 zł. brutto, a w roku 2010 suma ta wzrosła do
2846,25 zł. brutto za miesiąc.

Ł up. Wójta Gminy Klucze
/Jacek Sterka
Sekretarz G m i n y

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
31 maja 2011 09:23
Fwd: Re: Re: Brak tematu

UG Klaj
--- Original message follows --Temat: Re: Re: Brak tematu
Od: ziutkap@tlen.pl
Do: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Data: 31-05-2011 7:18
— Wiadomość Oryginalna —
Od: Fundacja Pro Animals <fundacja@proanimals.org>
Do: "ziutkap@tlen.pl" <ziutkap@tlen.pl>
Data: 30 maja 2011 14:26
Temat: Re: Brak tematu
> Wiatm serdecznie,
> nawiązując do rozmowy telefonicznej i do wniosku jaki Paniotrzymala, brak nam
odpowiedzi: ile zwierząt było wyłapanych w roku2009 i 2010. Proszę zrozumieć ze te
dane są potrzebne do statystkiogolno polskiej.
> Proszę zatem o doslanie tej informacji.
> Z poważaniem prsez Fundacji
> Jolanta Racka.
> Dnia 30-05-2011 o 12:16 otrzymano wiadomość od ziutkap@tlen.pl
> W 2009 i 2010 r Gmina nie miała podpisanej umowy z żadnymschroniskiem dlatego
że powodem było brak miejsc wschronisku.Grzeczościowo schronisko krakowskie
przyjmowało naszepieski albo dawaliśmy do hotelu.
> W 2009 roku kszt roczny wuyniósł 3301,68 a w 2010 4655.89zł .Obecnie
> zakupiono jeden kojec w którym będą przetrzymywane psy do czasuznalezienia im
właściciela lub miejsca w schroniku.
> Z poważaniem.
> Wójt Gminy Kłaj
W roku 2009 do schroniska oddano 3 psy a w roku 2010 - 2 psy a dla dwóch piesków
udało nam się znaleśc właściciela.

.

™l

http://pocztalO.o2-p

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt tut.
Urzędu informuje, że:
W roku 2009 Gmina Kocmyrzów - Luborzyca pomimo wielokrotnie przeprowadzanych rozmów telefonicznych
z osobami prowadzącymi schroniska i wysyłanymi pism w których Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zwracała
się z prośbą o podjęcie współpracy w ramach realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami nie było możliwe podpisanie stałej umowy z żadnym ze schronisk z terenu województwa
małopolskiego

i województw sąsiednich. Osoby i instytucje prowadzące schroniska, z którymi nawiązano

kontakt odmawiały współpracy realizacji w/w zadań, tłumacząc to przepełnieniem schronisk i znaczną
odległością jaką należałoby pokonać w celu schwytania i transportu zwierząt. W sytuacji gdy nie było
możliwości przygarnięcia bezpańskiego psa przez mieszkańców gminy, w ramach indywidualnych zleceń psy
były przekazywane do Pana Rafała Pałki prowadzącego działalność pod nazwą Opieka nad Zwierzętami w
Olkuszu, Jeden pies zosta! przekazany do Krakowskiego Schroniska Opieki nad Zwierzętami, po wcześniejszym
uzyskaniu zgody Urzędu Miasta w Krakowie, na umieszczenie psa w schronisku miejskim. Na koszt gminy w
2009r. wyłapanych

i utrzymywanych było 8 psów; za łączną kwotę 4 747,29 zł. płatność realizowana

była ryczałtowo i za dzień utrzymania w schronisku.
Do października 2010r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca podobnie jak w roku wcześniejszym podejmowała
próby podjęcia współpracy z wieloma schroniskami, jednak osoby i instytucje prowadzące schroniska, z
którymi nawiązano kontakt odmawiały współpracy, tłumacząc to przepełnieniem schronisk i znaczną odległością
jaka należałoby pokonać w celu schwytania i transportu zwierząt. W sytuacji gdy nie było możliwości
przygarnięcia bezpańskiego psa przez mieszkańców gminy, w ramach indywidualnych zleceń psy były
przekazywane do Pana Rafała Pałki prowadzącego działalność pod nazwą Opieka nad Zwierzętami w Olkuszu.
W październiku 20K)r. Gmina podpisała umowę z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie prowadzoną przez
Panią Annę KraWCZyk. Na kosa gminy w 20SOr. wyspanych i utrzymywanych byto 17 psów, m łączną kwotę 16 100,00 zł płatność realizowana byia
ryczałtowo, a Bfcw płatność realizowana byfa w oparciu o koszt dziennego utrzymania, stawka w zależności od wielkości psa, obsługę weterynaryjną i transport.

Z poważaniem
Krzysztof Kolarski
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
UG Kocmyreów - Lnbotzyca

icl 12 387 14 10 wew. 16

Urząd Gminy w Koniuszy
32 104 K o n i u s z a
tel.:(012) 386-9im fax: 386-90-15

R.Ż.6140.2.201 1

Koniusza, dnia 22.03.201 1 r.

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

Urząd Gminy w Koniuszy w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 15.03.2011 r.
informuje że :
1) W 2009 i 2010 roku Urząd Gminy nie miał podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W tym okresie były udzielane
zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów wraz z zapewnieniem im opieki.
Zleceń udzielano Firmie : Rafał Pałka Opieka nad zwierzętami
Olkusz, ul. Sikorka 91.
2) Na koszt gminy w 2009 roku zostało wyłapanych 8 psów bezdomnych z
przeznaczeniem do utrzymywania.
3) Na koszt gminy w 2010 roku zostało wyłapanych 8 psów bezdomnych oraz miot
(2 szczeniaki) z przeznaczeniem do utrzymywania.
4) Koszty realizacji zadań przedstawiają się następująco:
a) w 2009 r. - 9600,00zł,
b) w 2010 r. - 10400,00zł.
5) Forma płatności: jednorazowa płatność w wysokości 1200,00zł za każdą odebraną
sztukę bezdomnego psa.
f^.
Otrzymują:
l) Adresat

SelSfetarz Gminy
TlWl

WÓJT GMINY

KORZENNA

F Korzenna 325 33-322 Korzenna tel. 018 4406610 fax. 018 4417039 e-rnail: aminft@kQr2gnna.al

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

Korzenna, dnia 17.05.2011 r.
Znak: ORG.1431.20.2011
W związku z wnioskiem z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie udostępnienia informacji
publicznej poniżej przesyłam żądane informacje :
Ad, l

W 2009 i 2010 roku Gmina nie zawierała umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki,
Ad. 2

W roku 20091 2010 nie były wyłapywane lub utrzymywane żadne zwierzęta,
Ad. 3

W w/w latach Gmina nie ponosiła żadnych kosztów w zakresie przedmiotowego zadania.

Otrzymuj ą i
l x Adresat
l xa/a

Mp

Urząd Gminy

ui Elżbiety Łokietkówny 14

Kos2yce, dnia 17 marca 2011 roku

32-130 Koszyce
np- R62-14-92-221 REGON 000542853

Znak:RGB.6140.1.201ł.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publuicznego

KRS: 0000293995
uL Żeromskiego 6
32-500Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 .03.2011 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.

inż. A

Ftmdaeja Pro Ań i m a h - Na Pomoc
Zwierztom
6

W związki! z Waszym e -maileni x dnia 16 rnurea i n formujemy:
{.Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych x\vicrxąt.
W 2009 r wydano 2 zlecenia na wyłapanie i zapewnienie opieki 2 psom
2,Koszf realizacji całego zadania w 2009 r wyniósł l OSO /l słownie: jeden tysiąc
«i
M.«r»sjąt•, złotveh
, aJ,„
^
W 2010 r. zkeeń nie ivydawano,

MP
WS-07.6140.2.3.2011

Kraków, 23 marca 2011 r.

Fundacji Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 20 marca 20011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania .,opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję.
1. W 2009 i 2010 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 z osobą fizyczną, dotycząca zwierząt gospodarskich bezdomnych lub zbłąkanych. Umowa
ta, płatna ryczałtowo, dotyczy udostępnienia budynków gospodarskich i opieki nad
wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi.
2. Na koszt Gminy w 2009 r. wyłapano, przyjęto i utrzymano łącznie 3332 bezdomnych
zwierząt domowych, w tym 1881 psów, 1451 kotów i 25 zwierząt gospodarskich.
W 2010 r. łączna ilość wyłapanych, przyjętych i utrzymywanych zwierząt domowych
wyniosła 3877, w tym 2233 psy, 1644 koty oraz 2 zwierzęta gospodarskie.
3. Koszt realizacji umowy z Krakowskiem Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 2009
roku wyniósł 2.268.000 zł, natomiast w 2010 r. kształtował się na poziomie 2.126.000 zł forma płatności - transze miesięczne na podstawie zawartej umowy.
Środki przeznaczone na realizację umowy z osobą fizyczną to średnio 3500,- zł rocznie.

Z-ca Dyrektora
Ewa Olszowska-Dej

Otrzymują:
l x Adresat
l x WS-07 a.a

Strona l z l

HP
Od:
"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2011 23:40
Temat:
Fwd: Fw: odpowiedź
UG Krościenko
--- Original message follows --Temat: Fw: odpowiedź
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 04-04-2011 21:12

— Original Message —
From: Grunty UG Krościenko n.D.
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, April 01, 2011 10:33 AM
Subject: odpowiedź
W odpowiedzi na Waszego e-mailaz dnia 17.03.2011 r. dot. sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", tut. Urząd informuje, że:
1. w 2009 i 2010 gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym
Targu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2. w 2009 roku wyłapane zostały 2 zwierzęta, natomiast w 2010 zostało wyłapane jedno zwierzę,
3. koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosiła 1200 zł, natomiast w 2010 wyniosła 1.400 zł.
Pałtnośc była iuszczana przelewem na konto wskazane przez Schronisko.

Urząd Gminy Krościenko n/D
Rynek 35
34-450 Krościenko n/D
tel. 18-262-30-77

2011-04-09

URZĄD MIEJSKI
w Krynicy-Zdroju
ul, Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

GKiOŚ.6140.1.2011

Krynica-Zdrój - 19.05.2011 r.
Fundacja ProAnimals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
Ul, Żeromskiego 6
32- 500 Chrzanów

Odpowiadając na Państwa pytania zawarte w piśmie z dnia 16.03.2011 r.
uprzejmie informuję ;
1, Czy i z kim gmina miała w 2009 r, i 2010 r.
umowę albo
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.

na

Gmina we własnym
wyłapywała bezdomne zwierzęta natomiast badania
weterynaryjne
bieżącą opiekę do czas ustalenia właściciela lub przekazania
bezdomnych zwierząt innemu właścicielowi gmina
Gabinetowi
Weterynaryjnemu w Krynicy - Zdroju przy ul, Kraszewskiego 225 a,
2, Jakie są zbiorcze
o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.
W roku 2009 było wyłapanych 7 szt, psów a w roku 2010 było wyłapane 8 szt,
psów.
3, Jakie były w 2009 r, i jaki był w 2010 r, koszt realizacji całego zadania i
była
forma płatności za opiekę (jednorazową za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszty poniesione w 2009 r. -1,487,30 zł w 2010 r, 952,30 z ł . Forma
za
wykonanie usługi następowała jednorazowo na podstawie zleceń wystawionych dla
Gabinetu Weterynaryjnego w Krynicy - Zdroju przy ui, Kraszewskiego 225 a.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Tomasz Demkowicz
Otrzymuje:
1 .Adresat
2,a/a

/H P

BURMISTRZ GMINY
KRZESZOWICE
32-065 Krzeszowice
ul. Ogrodowa 1

Krzeszowice, dnia 11.04.2011 r.
Nasz znak: WOŚ.6140.1.7.2011

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

Miejski w Krzeszowicach,

Wydział Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Komunalnej w odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 20.03.2011 r. (data
wpływu do Urzędu 21.03.2011 r.) uprzejmie informuje.:
W 2010 roku tut. urząd podpisał umowę na świadczenie usług w zakresie wyłapywania
i transportu bezdomnych zwierząt z Panem Rafałem Pałką ul. Sikorka 91, 32-300 Olkusz.
W 201 Or. z terenu Gminy Krzeszowice wyłapano 41 bezdomnych psów. Do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, odwieziono 26 szt. Coraz częściej obserwowane
jest zaangażowanie w opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

mieszkańców gminy, którzy

wyrażają zgodę na czasowe przetrzymywanie bezdomnego psa na terenie swojej posesji do
czasu znalezienia właściciela lub nowego domu. W opisanej sytuacji tut. organ finansuje
zakup karmy, szczepienie zwierzęcia a w razie potrzeby opiekę weterynaryjną. Uruchamiane
działania w postaci ogłoszeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy
lub w prasie lokalnej oraz stronie internetowej urzędu, a także wdrożony program
identyfikacji i rejestracji zwierząt umożliwiły odnalezienie właścicieli lub osób chętnych do
adopcji bezdomnych zwierząt (w sumie 15 szt.) Należy podkreślić, że wprowadzony
obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt i realizacja powyższego programu przynosi
efekty i pozwala na zidentyfikowanie właściciela wałęsającego się psa.
Jednocześnie informujemy uprzejmie, że nadal realizujemy sterylizację bezdomnych
kotek pochodzących z terenu gminy Krzeszowice. W roku ubiegłym udało się wysterylizować
40 szt. bezdomnych kocic i wykastrować 3 bezdomne kocury. W roku bieżącym planujemy
wykonać zabieg u 64 szt. bezdomnych kotek.
Z tytułu realizowanych zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w
minionym roku Gmina Krzeszowice poniosła koszt w wysokości 66 755,93 zł brutto (słownie:
sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 93/100).
Jednocześnie informujemy uprzejmie, że dane dotyczącego roku 2009 zostały Państwu
przekazane pismem znak:WOŚ.7083-29/10 z dnia 30.04.201 Or.

Otrzymują:
1. Adresat
2. WOŚ.-a/a

Książ Wielki 2011.03.21

FUNDACJA PRO ANIMALS-NA POMOC ZWIERZĘTOM
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Urząd Gminy Książ Wieki informuje:
l.W 2009 i 2010 roku gmina nie miała podpisanej stałej umowy z żadnym schroniskiem
2.W 2009 roku 5 razy zlecano wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w 2010 roku tylko l
raz .Usługi zlecano do Schroniska Bezdomnych Zwierząt
Hotel dla zwierząt
Rafał Pałka
OLKUSZ
3. Koszt realizacji całego zadania :
- w 2009 roku na zaplanowaną kwotę przez UG 16 800 zł - wykorzystano 7 950 zł
- w 2010 roku na zaplanowaną kwotę 10 000 zł - wykorzystano l 200 zł.
Forma płatności za wyłapanie i opiekę - indywidualna opłata za każdą wyłapaną sztukę .

Z u p Woja Gminy
Kierownik Referal^inirastruktury

Znak :IR.6I40.7.2011
Fundacja Pro
- Na
Organizacja
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 17 marca 2011 roku
( do Urzędu, wpłynęło w dniu 12 maja 201 i roku ) Urząd Gminy w Lanckoronie
poniżej podaje informację :
- w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy
Lanckorona została podpisana w dniu 20 kwietnia 2007 roku umowa ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym
Targu.
Wyłapywaniem zwierząt na umowę zlecenie Urzędu Gminy zajmuje się
Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie,
- w 2009 roku w schronisku przebywał l pies od 19 listopada 2009 roku,
koszt utrzymania 330.68 zł
- w 2010 roku w schronisku przebywały 2 psy, koszt utrzymania 187 i zł,
- za opiekę nad zwierzętami Schronisko przedkłada faktury po upływie
każdego miesiąca kalendarzowego tj. za wyżywienie i pobyt zwierząt,
szczepienie, opiekę weterynaryjną, transport zwierząt do schroniska zgodnie
z prowadzonymi rejestrami zwierząt przez Schronisko.
Wójt Gminy
Zofia Oszacka

Otrzymują
l .adrest
2,a/a

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta, racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 09:42
Fwd: Fw: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

UG Laskowa

--- Original message follows --Temat: Fw: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 21-03-2011 13:38

— Original Message —
From: Czesława Węglarz
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, March 21, 2011 9:47 AM
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Gminy w Laskowej udziela informacji dot. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
ilość zwierząt wyłapanych w 2009 roku - l, rok 2010 - O
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W roku 2009 Gmina wydatkowała 450 zł na wyłapywsanie bezdomnych zwierząt. W roku 2010
-0.
Pozdrawiam
Czesława Węglarz

7.011-01-77

Libiąż, dnia 28 kwiecień 2011 r.

GKOŚiR/r.6140.3,2011

Fundacja „Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom"
uL Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie wystosowanym przez Fundację Pro - Animals Na
Pomoc Zwierzętom z dnia 14 kwietnia 2011 r. informuję, że :
1) w

latach 2009, 2010, 2011 r Gmina Libiąż zawarła umowy w sprawie wyłapywania

i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
2) Faktyczna kwota przeznaczona na zadanie pn.: Likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt
w Gminie Libiąż:

3)

>

2009 rok - wydatkowano 20 656,00 złotych brutto;

>

2010 rok - wydatkowano 34 864,00 złotych brutto;

>

2011 rok - w okresie od stycznia do marca wydatkowano 13 270,80 złotych brutto.

Gmina Libiąż w 2009 r. zawarła umowę na zapewnienie pomocy i opieki zwierzętom rannym
w wypadkach drogowych z lek, wet. Panią Elżbietą Matlak - Przychodnia

Weterynaryjna

w Libiążu,
4) Dane zbiorcze o ilościach zwierząt wyłapanych i utrzymywanych z terenu gminy Libiąż:
>

2009 rok - 11 psów i 2 koty

>

2010 rok-19 psów

>

2011 rok - od stycznia do marca - 5 psów
Ponadto informujemy, że uzyskanie kserokopii przedmiotowych dokumentów zgodnie

z Zarządzeniem nr 28/W2011 Burmistrza Libiąża z 28.02.2011 r., w sprawie wysokości opłat
związanych z udostępnianiem informacji publicznej, wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty
w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Nr 74 8444 0008 0020 0250
3471 0001. Po uiszczeniu przedmiotowej opłaty w wysokości: 9,15 zł brutto (słownie: dziewięć
złotych 15/1.00 brutto), zostaną wydane stosowne dokumenty.
Z poważaniem

Urząd Miejski w Libiążu. 32-590 Libiąż, ul. Działkowa !, te!. 032 62? i 3 i I , fax032 624 92 90, www.iibiaz.p
NIP 628-1 7-84-679. REGON 00053105!

yndacja@lproafHmals.org - Active.office

0

2

' , /V t .M/u.on* -'

https://p«:zla,nazwa.pl'łwfex.plip

Załogowano jako fundacja <fundacja@proanimais.org>
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stwórz
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Strona
Oil
Temat
Data
Do

Od

Temat

nasza~klasa.pl

Na portalu nk.pi \fti

nasza-klasa,p!

Aleksandra Ku wys

ateksandragryguc@gmaii,CGffi

Wiadomość od Uż>

schiso

proszę o pomoc

marcin95821990pl

Prośba o pomoc

misiekandy@o2.pl

Pytanie o przedmii

nasza-kiasa.pl

Na portalu nk.pl O

Zbigniew Gajos

całość (2}.pdf

l z5

^ H 0

; tere$abugaj@potzta,anet.pi
: opieka nad zwierzętami
: 24-05-2011 11:11
: fundacja@proanimals.org

Witamy,
Miasto Limanowa nie posiada umowy z żadną osobą fizyczną ani instytucją, któr;
W Limanowej problem bezdomnych zwierząt jest rozwiązany następująco;
Posiadamy od wielu lat podpisaną umowę ze Schroniskiem w Nowym Targu, Jeś
taki sygnał od mieszkańców, Policji lub Straży Pożarnej ,
wysyłamy wtedy weterynarza, Bywa, że te kilka godzin - w ramach to.dobrej wsj
wykonując niekiedy drobne zabiegi weterynarynjne.
W innym przypadku nadzór nad zwierzęciem ma Straż Miejska, Pożarna albo Pc
•'•.'

- y

doprowadzenia psa cfo Sctrrontka kształtuje sfę w
156 zł,
Stawka za utrzymanie to 3,&Qzi
Koszt S2czeple«ia p/wśdektiinie to - 25 zł
Koszt zamrożenia , przechowywania i utylizacji -to 35 zł
Rocznie wydatkujemy około S tyś. zł z budżety Miasta na pomoc dla bezdomnyc
Pozdrawiam
Teresa Bugaj
Urząd Miasta Limanowa
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
tei, 18/337 -20 - 54 wew.163 lub 166
„/-

Znak:GK.6140.4.2011

Limanowa, dnia: 22.03.201 Ir.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Temat: udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na na maiła w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy
Limanowa przesyła odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2009 r. Zlecenia , 2010 r. Roczna Umowa - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym
Targu
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
2009r. - 7 psów
2010r. 23 psy
3. jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką inna)?
2009r. - 2729,57 zł - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.
2010r. - 8839,53zł - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku
Z poważaniem:
Rafał Woźniak - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji

Otrzymują:
1. Adresat\
2. A/a

URZĄD GMINY
w Lipnicy Murowanej

32-724 Lipnica Murowana
powiat Bochnia
województwo małopolskie

Lipnica Murowana, dnia 24.03.2011 r.

tel. 014/685 21 00

Fundacja Pro Animals- Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
GKSiR.6140.2.2011

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w związku z Państwa wnioskiem z dnia 16.03.201 Ir.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuje :
1. Gmina Lipnica Murowana w latach 2009 i 2010 nie zawierała stałych umów ani nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.
2. W 2009 roku problem bezdomnych psów i kotów nie pojawił się.
W 2010 roku kotów bezdomnych nie było, natomiast mieliśmy jednego bezdomnego psa
na naszym terenie. Pies był bardzo przyjazny, został przewieziony przez pracowników
gospodarczych Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej na teren oczyszczalni ścieków, gdzie
był przez nich karmiony do czasu znalezienia mu nowego opiekuna.
Następnie pies został zabrany przez przedsiębiorcę dowożącego ścieki na naszą
oczyszczalnię, u którego się szybko się zadomowił.
3. Koszt utrzymania psa przez Gminę wyniósł 174,62 zł.
Problem bezdomnych zwierząt na naszym terenie występuje sporadycznie. Gmina
Lipnica Murowana jest gminą wiejską i zdarza się czasem, że pies się zabłąka lub zostaje
porzucony przez osoby z poza terenu gminy. Psy te są przeważnie głodne i przychodzą do
gospodarstw i jeśli dostaną jedzenie, to chętnie się zaprzyjaźniają z nowymi opiekunami,
u których znajdują dobre warunki bytowania.
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 2006 roku, Nr 498,
pozycja 3085 i 3086.

Z up. Wójta Gminy
Otrzvmuie •
utrzymuje .
1. Adresat.
2. A/a

m

9r inż^Wpnda Dyląg
KierowfĄReferatu

GospodarHjjComunałnej

Środowiska i Rolnictwa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na
sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
inforaiuję,że:
- Gmina Lipnica Wielka w latach 2009- 2010 zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom
(psy) w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101,
wg danych Łut. Urzędu problem bezdomnych zwierząt jest znikomy . Rocznie
wyłapywanych jest ok.1-2 psów.
- Koszty realizacji tego zadania za lata 2009 -2010 wyniosły:
rok 2009 1246,87 zł
rok 2010- 371,3O zł
- Płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.
Janusz
Urząd Gminy
Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka Nr 518

tel. 182634595

Gmina Lisia Góra
Powiat Tarnowski woj. Małopolskie

Fundacja Pro Animals
Odpowiedź na email, jak niżej
1. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt Tarnów ul. Cmentarna ZSOK AZYL
2. 2009-12 ,2010-8
3. 2009 - 3883 , 2010 - 8773. Ryczał roczny za udostępnienie 4 boksów oraz opłata za każdą
czynność związaną z wyłapaniem i utrzymywaniem psów.

Ni£w4%o"2°$so*'

Liszki, dnia 12.05.20<|j|

RG.6140..6.2011.BŚ
Fundacja „Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom'
ul. Żeromskiego 6
32-500 CHRZANÓW

Sprawa: udostępnienia informacji publicznej
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2011 r. /wpł. 12.05.2011 r./ w sprawie
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Gminy Liszki informuje co następuje:
- w roku 2009, 2010 jak i roku bieżącym nie mamy zawartej stałej umowy z żadnym
podmiotem na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt do schroniska,
- w razie nagłej potrzeby zwierzęta bezdomne przekazujemy do Hotelu dla Zwierząt w
Olkuszu prowadzonym przez pana Rafała Pałkę. W roku 2009 przekazano 9 psów, w 2010
natomiast 19, płacąc każdorazowo za odbiór i utrzymywanie zwierzęcia stawkę ryczałtową.
- za sprawowanie opieki nad zwierzętami przekazanymi do hotelu, usługi weterynaryjne
/sterylizacje, badania zwierząt wraz ze szczepieniami i leczenie ich w przypadku
przekazywania do adopcji/ gmina w roku 2009 poniosła koszt w wysokości 14.440 zł,
natomiast w 2010 r. - 24.140 zł.
Wójta

Otrzymują:
(D Adresat
2. a/a.

Strona l z l

p

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
2 czerwca 2011 20:58
gm

Urząd Gminy Lubień
32-433 Lubień
RLGG. 6140.5.2011

Lubień, dnia: 09.05.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul.Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.03.2011 r. w sprawie sposobu
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:

i

1) W latach 2009 i 2010 oraz w bieżącym roku Gmina Lubień posiada umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt doprowadzonych z terenu Gminy Lubień oraz ich
utrzymywanie i zapewnienie im dalszej opieki, natomiast dodatkowych umów na
wyłapywanie zwierząt nie posiadamy.
2) w 2009 r. przebywało w schronisku 9 bezdomnych zwierząt (psów),
utrzymywanych na koszt Gminy, natomiast w 2010 roku 7,
koszt transportu i ich utrzymania za rok 2009 wyniósł 7685,95 zł,
natomiast 7034,35 zł za rok 2010.
Płatności realizowane były co miesiąc w formie przelewów, po przedstawieniu
faktury i sprawozdania z ilości bezdomnych zwierząt przebywających w
schronisku. Współpraca ze Schroniskiem układa się dobrze.
Z poważaniem
Piotr Jaworski
podinspektor

om 1 n/: m

•>%tf GMINY ŁABOWA
ów. nowosądecki
Łabowa, dnia 24 marca 2011 r.

Nasz znak :OSD. 6140.1.2011

Fundacja PRO- Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Łabowa w latach 2009 i 2010 nie odnotowano
przypadków bezdomnych zwierząt, dlatego też nie udzielano zleceń na ich wyłapywanie
i nie ponoszono kosztów na ich utrzymanie.
Jednocześnie informuję, że w budżecie gminy corocznie planowane są środki na
wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt.

ÓJT
Irek Janczai

GMINA
RTP W M 40.7.2011

ADRES

Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
REGON
000545521
NrNIP
868-10-21-302

Telefony:
centrala
tel. (0-14) 613-40-57
{0-14} 685-39-01
fax.(0-14) 685-39-00
Wójt Gminy
tel. (0-14)684-85-16

Sekretarz Gminy
te!, (0-14) 685-39-02
Księgowość
tel. (0-14) 684-85-39

USC
tel. (0-14) 684-85-22
Rolnictwo
te!. (0-14) 684-85-12
Budownictwo
tel. (0-14) 685-37-20
Oświata
tel. (0-14)684-85-15
Rada Gminy
tel. (014) 684-85-30

ŁAP ANO W
Łapanów, dnia 12.05.2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2 0 l i r Urząd
Gminy w Łapanowie informuje, że nie posiadamy umowy zawartej
ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
Problem bezdomnych zwierząt (psy, koty) realizujemy we własnym
zakresie. Przy zakładzie komunalnym Urzędu Gminy powstał boks
przeznaczony na czasowy pobyt psa bezdomnego lub zagubionego.
W razie zgłoszeń o wałęsających się psach bezpańskich pracownicy
zakładu komunalnego przewożą psa do boksu a następnie Urząd Gminy
powiadamia miejscowego lekarza weterynarii przy współpracy
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który zwierze bada, odrobaczą,
szczepi
i prowadzi obserwację w przypadku gdy są zgłoszenia
o pogryzieniu. W dalszej kolejności informacja ze zdjęciem psa
zamieszczana jest na stronie Urzędu Gminy. Najczęściej zdarza się tak,
że odnajduje się właściciel lub nowy nabywca, któremu zwierzę jest
przekazywane z dokumentami weterynaryjnymi (książeczka, zdrowia
zwierzęcia).
W 2009r na terenie Gminy wyłapano trzy bezpańskie psy, które
znalazły nowych właścicieli na terenie gminy.
W 2010r na terenie gminy wyłapano siedem bezpańskich psów, w tym
jednego zabrał właściciel (pies odnalazł się po dwóch tygodniach dzięki
ogłoszeniu na stronie internet owej), pozostałe znalazły nowych
właścicieli. W 2009 i 2010 nie było zgłoszeń do Urzędu Gminy
o bezpańskich kotach.
Koszty jakie poniosła gmina w związku z utrzymaniem i opieką
weterynaryjną w 2009 roku wyniosły ok. 5GO,OGzł a w 2010r ok,
1000,00 zł. Koszty te nie są wysokie ponieważ do tej pory szybko
udawało się znaleźć zwierzętom nowych właścicieli.
Gmina obecnie szuka schroniska z którym mogłaby podpisać umowę na
odbiór wałęsających się, bezpańskich psów. W 2007r mieliśmy
podpisaną umowę ze schroniskiem w Nowym Targu, które w zostało
zamknięte. Najbliższe schronisko w Krakowie jest przepełnione i nie
zawiera umów z gminami z poza Krakowa, schroniska dalsze budziły
nasze wątpliwości co do warunków w jakich przetrzymywane są
zwierzęta.
Z poważaniem: |

www.lapanow.pl

e-mail u^Sjlapanow. pl

http://poczlalO.o2,}

R.6140.4.2011

Łapsze Niźne, 16 maja 2011 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
uL Żerom ski ego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niźne poniżej udziela informacji na
zawarte w nim pytania.
1.

Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2009 i 2010 roku gmina posiadała umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na odbieranie bezdomnych psów i
zapewnienie im opieki do czasu ich wydania.

2.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
W 2009 r. doprowadzono do schroniska 9 psów. We wskazanym roku Gmina utrzymywała w
schronisku w miesiącach:
I - III 6 psów.
IV-VI 7 psów,
VII 8 psów,
VIII -IX l O psów,
X~ XI9 psów,
XII 8 psów.
W 2010 r. doprowadzono do schroniska 4 psy. We wskazanym roku Gmina utrzymywała w
schronisku w miesiącach:
I - II 9 psów.
III 8 psów;
IV - V 6 psów,
VI-VI! 7 psów;
VIII 6 psów,
IX - XI 7 psów,
XII 8 psów.
Ilości te są zmienne w ciągu roku ponieważ psy są doprowadzane, wydawane oraz padają,
Ilości utrzymywanych w ciągu wskazanych lat zwierząt w schronisku obejmują również psy
doprowadzone w latach wcześniejszych.
Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma

płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna}?
Koszt odbierana i utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2009 r. wynosił 10 229,81 zł,
natomiast w 2010 r. było to 12,056,46 zł: forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających aktualnie w schronisku oraz jednorazowa za odebranie zwierzęcia z terenu
Gminy, Ponadto za wykonane zabiegi przez lekarza weterynarii dokonywane są odrębne
płatności.
Informacje przygotowali;
- Jerzy Milaniak - młodszy referent ds. księgowości budżetowej - w zakresie poniesionych kosztów na
realizację zadania
- Marta Kubasek - referent ds, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa - w pozostałym zakresie
Urząd Gminy Łapsze Niżne
ui. Jana Pawła H 20
34-442 Łapsze Niżne
tal. (018) 26-59-310
Fax (018)26-59-315

mgr uiż, Marta Kubasek

URZĄD GMIN Y ŁĄCKO

//P

33-390 Ł Ą C K O
Tel. 018 414 07 10. Hax 018 414 07 40
NIP 734-25-53-651 REGON 000547537

Nasz znak: 6140.3.2011

Łącko, dnia 22.03.2011.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16.03.201 Ir., dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Łącku informuje:
1. W 2009 i 2010r., Gmina nie miała podpisanych stałych umów, ani zleceń
na wyłapywanie

i zapewnienie

op;eki bezdomnym zwierzętom.

Zadanie to

realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
2. W 2009 r. wyłapany był l pies, a w 201 Or. - 2 psy. Z uwagi na to iż nasza Gmina jest
typową gmina wiejską, problem bezdomności zwierząt jest w znikomym procencie.
Wyłapane zwierzęta przetrzymywane są tymczasowo na terenie ZGK. W większości
przypadków udaje się znaleźć właściciela lub przekazać zwierzę pod opiekę innym
osobom.
3. Z uwagi na to, iż zadanie to realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
nie mamy wyodrębnionych kosztów dotyczących całości zadania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.

1. Adresat

2. a/a.

£.

r<

hrtp://'pocztal0.o

To: elzbieta. namystowska-opachgSoroaniniats. org
Sent: Thursday, May 19, 2011 8:41 AM
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Odpowiadając na pismo z dnia 16.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 12.05.2011 r.) dotyczące
realizacji zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt informuję, że w latach 2009 i 2010 na terenie tutejszej
gminy nie było przypadków wałęsających się zwierząt, a więc nie było zlecane ich wyłapywanie w związku z tym
nie poniesiono kosztów związanych z realizacją niniejszego zadania.

z poważaniem
Adam Wolak
Z-ca Wójta

l zi

RLW.6140.1.2011

Łukowica, dn. 17.05.2011 r.

Fundacja Pro Animałs
ul. Żeromskiego 6
32- 500 Chrzanów

Urząd Gminy w Łukowicy, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuje, że Gmina Łukowica udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt firmie DOG-BASTER Dariusz Iwanowicz Nowy Sącz. Wyłapane
zwierzęta przekazywane są przez firmę do adopcji. Rozliczenie należności z firmą DOGBASTER następuje każdorazowo po wykonaniu usługi. Wymagane wnioskiem informacje
przedstawia poniższa tabela:

1. p.

1.

Nazwa i siedziba
firmy
DOG-BASTER
Dariusz Iwanowicz
Ul. Jana Pawła II 40/1 3
33-300 Nowy Sącz

Ilość zwierząt wyłapanych
2009

2010

5

3

Koszty związane z realizacją
zadania
2009
2010
2100,00

Dodatkowe informacje i wyjaśnieinia można uzyskać pod nr tel. 18 330 1531.
Z poważaniem
Agata Płata

1100,00

/itr

URZĄD MlliJSKl
34-220 Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
2

Maków

^^KSS^SSISy

REGON 000525530

NtP 552000020'*

Podhalański, dnia 23.03.2011 r.

GK.6140.1.2011

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na e-mail z dnia 17.03.2011 r., w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski
w Mąko wie Podhalańskim informuje:
1. Wyłapywanie zabłąkanych i porzuconych zwierząt w 2009 i 2010 roku wykonywane było
na podstawie zlecenia przez Przedsiębiorstwo - Wodno Kanalizacyjne Eko-Skawa Sp. z o. o.
z siedzibą ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
2. W roku 2009 zostało wyłapanych z terenu gminy 13 sztuk, a w 2010 roku 27 sztuk zwierząt
(psów).
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku (wyłapywanie, przetrzymywanie, opieka
weterynaryjna oraz zbieranie i utylizacja martwych zwierząt) wyniósł 9.347,99 zł natomiast w
2010 roku 25.719,47 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).

BURMifTR?

ryt,

mgr Paweł Sala

Otrzymują:
fTy Adresat.
"2.
czk

A/a.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Nasz znak;: GGiR. 6140.! .2011

Medrzechów, dn. 2011.05,09

Stosownie do Waszego pisma z dnia 2011.03 J. 6 T. Urząd Gminy
w Medrzechowie informuje :,
, w latach 2009 r» i 2010 r„ Gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt tub zapewnienie im opieki,
- ¥/roku 201.0/2011 na koszt Gminy utrzymywany jest 1 pies.
- w przypadku pojawienia się bezdomnych psów Gmina poszukuje opiekuna
i przekazuje mu do opieki.
W okresie wyczekiwania na nowego opiekuna Gmina zapewnia opiekę.

Otrzmu:
2. a/a

Mtchałowice, dn. 05.04.2011 r
IK-IV 6140.12.2011

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

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, Gmina Michałowice nie ma
możliwości utworzenia na swoim terenie schroniska a w chwili obecnej na terenie
małopolski jest praktycznie jedno schronisko w Krakowie, które przyjmuje zwierzęta
tylko ze swojego terenu. Jeszcze rok temu można było liczyć na schronisko
w Bielsko-Białej, obecnie i tam odmówiono przyjmowania zwierząt. Śledzimy na
bieżąco sytuację w tym temacie, ale poza zamykanymi schroniskami w ostatnim
okresie nie powstało ani jedno nowe na terenie Polski południowej.
W świętokrzyskim i olkuskim planowane są nowe schroniska, liczymy na to, że
fundacje ekologiczne pomogą w doprowadzeniu do realizacji tych inwestycji.
Jeżeli chodzi o naszą gminę nadal nie marny podpisane stałej umowy,
ponieważ wszystkie schroniska z terenu Polski południowej odmówiły z braku miejsc.
W 2009 roku wyłapano 8 psów a w 2010 roku 10 psów. Koszt realizacji całego
zadania w 2009 r to 10 000 zł a w 2010roku 14 000 zł. Kwoty te obejmowały
odłapywanie, przewóz do schroniska, szczepienia i sterylizację w przypadku psów
przygarnianych przez naszych mieszkańców, Odłapywanie zlecane było między
innymi Firmie"KABAN" w przypadku psów rasowych pomocne

były związki

hodowców.
Przybywa ostatnio na naszym terenie mieszkańców, którzy angażują się
w opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina ze swojej strony pokrywa koszty
szczepień i sterylizacji.Dajemy ogłoszenia do lokalnej gazetki, na stronę internetową
i wywieszamy na tablicach ogłoszeń. Dzięki ternu ilość bezdomnych psów znacznie
się zminiejszyła.

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
5 maja 2011 19:59
Fwd: Fw: pilny monit odpowiedź

UG Miechów

--- Original message follows --Temat: Fw: pilny monit odpowiedź
Od: eizbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 05-05-2011 18:25

— Original Message —
From: <lzarebska@miechow.eu>
To: "eizbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Sent: Thursday, May 05, 2011 12:29 PM
Subject: Re: pilny monit odpowiedź
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie uprzejmie informuje , że w latach 2009
-20010 Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezpańskich psów z Prywatną Lecznicą Zwierząt - Zieliński Jerzy Wolbrom
ul. Szosa Olkuska 5
W 2009 roku wyłapano 26 bezpańskich psów - koszt usługi 5058,49 zł
W 2010 roku wyłapano 20 bezpańskich psów - koszt usługi 4594,37 zł
Z poważaniem :
Lucyna Zarębska
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rozwoju Wsi

2011-05-06

M?

U M O W A Nr RÓL ł/2010
Zawarta w dniu O l .01.201 Or pomiędzy Gminą Miechów reprezentowaną przez:
mgr Krzysztofa Świerczek - Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
NIP 659-000-36-97
zwaną dalej Zamawiającym , a Prywatną Lecznicą Zwierząt -ul. Szosa Olkuska 5,
32-340 Wolbrom reprezentowaną przez:
lek. wet. Jerzego Zielińskiego zam, ul. Sosnowa 13,32-340 Wolbrom,
NIP 637-000-47-14
z\vanym dalej Wykonawcą.
§1

Przedmiotem umowy jest wyłapywanie bezpańskich psów i kotów zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców na terenie miasta i gminy Miechów, wałęsających się
w pobliżu posesji miejskich lub wiejskich ,

§2
O terminie wyłapywania, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

§3

.

:

.

Zamawiający dopuszcza możliwość zgłaszania konieczności wyłapania bezpańskich zwierząt
preez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji s jeżeli konieczność taka zaistnieje poza
godzinami pracy UGM w Miechowie.
§4
Wykonawca usługi jest zobowiązany do każdorazowego powiadomienia urzędu o zaistnieniu
sytuacji wymienionych w § 3 umowy ,

§5
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt
będzie wykonywane przy pomocy
następujących środków technicznych:
- pętli teleskopowej do poskramiania zwierząt
- apłikatora pneumatycznego do podawania leków uspakajających na odległość
- środków sedacyjnych
- klatek plastikowych lub metalowych do transportu zwierząt
- samochodu dostawczego typu transit
§6
Wyłapane zwierzęta po przeprowadzeniu badania weterynaryjnego, Wykonawca będzie
w zależności od zaistniałej sytuacji:

1} Jeżeli będzie możliwość ustalenia właściciela , oddawał zwierzę właścicielowi pobierając
od niego opłatę za wyłapanie i utrzymanie zwierzęcia,
2) Jeżeli zwierzę będzie chore lub po wypadku nie rokującym jego wyzdrowienia , będzie
poddawał eutanazji ,
3) W przypadku zdrowych zwierząt, Wykonawca dołoży wszelkich starań aby wyłapane
zwierzęta były przekazane osobom zainteresowanym, które przyjmą psa lub kota do
swojego gospodarstwa domowego,
4) W szczególnych przypadkach zwierzęta zdrowe, które nie znajdą nowych właścicieli
będą przekazywane do schroniska na koszt Zamawiającego

§7
Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy opłaty w/g niżej
podanych stawek :
-

wyłapanie zwierzęcia przy pomocy środków technicznych, jego transport do lecznicy
zwierząt we Wolbromiu, badanie lekarsko -weterynaryjne, utrzymanie i wyżywienie
zwierzęcia , jego ewentualna eutanazja
2 1 0,00 zł netto + 7% VAT t], 224,70 zł brutto

-

koszt przyjazdu na miejsce wyłapywania zwierząt bez wykonania usługito zwrot kosztów dojazdu wg stawki ryczałtowej za km ustalanej przez Ministerstwo
Finansów

Termin płatności ustala się na 30 dni, licząc od daty otrzymania faktur)7 - za każdorazową
czynność wyłapania zwierzęcia.

§9
Za nieterminowe uregulowanie
przewidzianej w ustawie.

należności,

naliczane będą

odsetki

w

wysokości

§10
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dwa razy w roku (pierwsze do końca
czerwca, drugie do końca grudnia 2010r) sprawozdanie, zawierające informację o ilości
wyłapanych
zwierząt
oraz
sposobie
postępowania
z
nimi
zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 6 niniejszej umowy.

§11
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 3 1.1 2.20 1 Or z tym, że każdej ze stron
przysługuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

§12
Wszelkie zmiany w umowie, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,
za zgodą obu stron.

§13
W sprawach nie uregulowanych tą umowa, maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14

Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dła siedziby
Zamawiającego.

§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

A

{

3I. i 04

łjj)

U M O W A Nr RÓL 1/2011
Zawarta w dniu 01,01.2011 pomiędzy Gmina Miechów reprezentowana przez:
mgr Dariusza Marczewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
NIP 659-000-36-97
zwana dalej Zamawiającym, a Gabinetem Weterynaryjnym Miechów,ul.K.onopnickiej 23A
reprezentowanym przez :
lek.wetMarcina Ćwikłę zam.Miechów,ul.Konopnickiej 23Atel.696077977
NIP 659-142-05-00

§1
Przedmiotem urnowy jest wyłapywanie bezpańskich psów i kotów zagrażających bezpieczeństwu
mieszkańców na terenie miasta i gminy Miechów, wałęsających się w pobliżu posesji miejskich
i wiejskich.

§2
O terminie wyłapywania, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
z wyprzedzeniem.
,.

.

3J

. . .

Zamawiający dopuszcza możliwość zgłaszania konieczności wyłapywania bezpańskich zwierząt
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, jeżeli konieczność taka zaistnieje poza godzinami
pracy UGIM w Miechowie.

§4
Wykonawca usługi jest zobowiązany do każdorazowego powiadomienia urzędu o zaistnieniu
sytuacji wymienionych w § 3 umowy,

§5
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt będzie wykonywane niezwłocznie, nie dłużej niż
w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przy pomocy następujących środków technicznych:
- pętli teleskopowej do poskramiania zwierząt
- środków sedacyjnych.środków uspakajających
- klatek plastikowych lub metalowych do transportu zwierząt
- samochodu odpowiednio przystosowanego do transportu zwierząt

§6
Wyłapane zwierzęta po wykonaniu badania weterynaryjnego,Wykonawca będzie w zależności od
zaistniałej sytuacji:
1) jeżeli będzie możliwość ustalenia właściciela .oddawał zwierze właścicielowi pobierając od
niego opłatę za wyłapanie i utrzymanie zwierzęcia wg stawki ustalonej przez Wykonawcę,
2) jeżeli zwierze będzie chore lub po wypadku nie rokujący m j ego wyzdrowienia ,bedzie poddawał
eutanazji.
3) w przypadku zdrowych zwierząt,Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wyłapane zwierzęta
byfy przekazane osobom zainteresowanym, które przyj mi ą psa lub kota do swojego
gospodarstwa domowego.
4) w szczególnych przypadkach zwierzęta zdrowe,które nie znaj da nowych właścicieli będą
przekazywane do schroniska na koszt Wykonawcy wg stawek określonych przez schronisko,

§7
Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy opłaty wg niżej
podanych stawek:
- wyłapanie zwierzęcia przy pomocy środków technicznych, jego transport, do lecznic}' zwierząt
w Miechowie,

^rKirsKC-^eterynary/ne.utrzymanie i wyżywienie zwierzęcia, jego

ewentualna eutanazja
200,00 zł + 8% VAT

tj, 216,00 zł brutto

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wyłapywania zwierząt szczególnie niebezpiecznych
zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi również w dni ustawowo wolne od pracy ( określone
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy-Dz.U.Nr 4 poz.28 z 1951
z późn.zm.) tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez funkcjonariuszy Policji wg wymienionej
wyżej stawki
- koszt przejazdu na miejsce wyłapywania zwierząt bez wykonania usługi to zwrot kosztów
dojazdu wg stawki ustalanej przez Ministerstwo Finansów.

§8
Termin płatności ustala się na 30 dni.liczac od daty otrzymania faktury- za każdorazową czynność
wyłapania zwierzęcia.

Mf
§9
Za nieterminowe uregulowania należności, naliczane będą odsetki w wysokości przewidzianej
w ustawie.
§ 10

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dwa razy w roku (pierwsze do końca czerwca,
drugie do końca grudnia 2011 r) sprawozdanie, zawierające informacje o ilości wyłapanych
zwierząt oraz sposobie postępowania z nimi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 umowy.

Umowę zawiera się na czas określony do dnia 3 1 . 12,201 1 roku z tym, że każdej ze stron
przysługuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia,

§12
Wszelkie zmiany w umowie.mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,za zgodą
obu stron.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych tą umową maj a zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY
... ! PSTRZ -•
- -.- /'"
-tczewski

WYKONAWCA
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\nechow-Charsznica, dn.05.07.201!

Pro

- Na Pomoc Zwierzętom

UL ZeroiTJskiego 6

Urząd Gminy w Charsznicy w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.201 Ir. informuje, że:
-

nie posiada podpisanej uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
dalszego postępowania z nimi, obecnie Urząd Gminy jest w trakcie prowadzenia
procedur}' mającej na celu podjęcie uchwały,
me posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, a w sytuacjach
wymagających

podjęcia

działań (interwencja

mieszkańców) Urząd Gminy

zleca

wyłapywanie i opiekę bezdomnym zwierzętom podmiotowi uprawnionemu na podstawie
umowy zlecenia - Prywatnej Lecznicy Zwierząt w Wolbromiu, Lek, Wet, Jerzy Zielióski,
UL Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom, fel. 32-644-11-36.
W załączeniu kopie faktur za lata 2008, 2009, 2010, 2011.

\
Utrzymują:
1. Adresat
2. A/a

/Hf
URZĄDGMiMYi¥U)GlLANY
32-031 MOGILANY, RYNEK 2
tel./fax (012) 270-16-77
GARO. 6052-18/11

nA n/l

M gllany

°

' ^ °4-04-

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

W odpowiedzi na Państwa maił z dnia 20 marca 2011 r. (data wpływu 21 marzec
2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.)
Urząd Gminy Mogilany informuje, zgodnie z Państwa pytaniami co następuje:
1. Urząd Gminy Mogilany w 2009 r. przez cały rok miał podpisaną (podobnie jak w latach
poprzednich) umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt reprezentowanym przez
Panią

Cecylię

Pawluśkiewicz

Nowy

Targ

ul.

Kokoszów

101.

Współpraca

z ww. Schroniskiem była kontynuowana do 27 lipca 2010 r. Ponieważ Schronisko w Nowym
Targu z racji znacznego przepełnienia odmówiło dalszego przyjmowania zwierząt,
od l marca 2010 r. nawiązano współpracę z Panią Anną Krawczyk

prowadzącą Firmę

Wydawnictwo „ANNA"- człowiek- kultura- środowisko, która posiadała ośrodek opieki
i adopcji nad zwierzętami. Kolejno od czerwca 2010 r. Urząd Gminy Mogilany podpisał
umowę z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, w której Pani Anna Krawczyk pełni
funkcję Prezesa Zarządu. Wszystkie zwierzęta (w ilości 9 szt.) ze Schroniska w Nowym
Targu zostały przewiezione do ww. Fundacji, która od l lipca 2010 r. do dnia dzisiejszego
jest jedynym ośrodkiem opieki i adopcji, do którego trafiają bezdomne zwierzęta z terenu
Gminy Mogilany. Umowa z Fundacją dotyczy kosztu transportu bezdomnego zwierzęcia,
kosztu oględzin (badania weterynaryjnego), odpchlenia, odrobaczenia, szczepienia przeciw
wściekliźnie, wyżywienia, opieki, a także w razie stwierdzenia konieczności interwencji
lekarza weterynarii koszy badań i leczenia zwierzęcia.
2. Zbiorcze zestawienia, co do ilości zwierząt przedstawiaj ą się następująco:
a) W 2009 r. do Schroniska w Nowym Targu przekazano 18 zwierząt, natomiast w 2010 r. do
ww. Schroniska nie przekazano żadnego pieska. Na koniec sprawowania opieki przekazano
9 psów do Firmy Wydawnictwo „Anna Człowiek" - Kultura - Środowisko.

b) W roku 2010 w gminie Mogilany obejmowano opieką w okresie :
- od marca do czerwca

( Firma Wydawnictwo „Anna Człowiek"

- Kultura - Środowisko)

8 psów dorosłych i 9 szczeniąt z czego: 2 psy odebrał właściciel, l pies został wyadoptowany
Na koniec sprawowania opieki przekazano 5 psów dorosłych i 9 szczeniąt
- od lipca do grudnia 2010 ( Fundacja Ludzie zwierzętom w Potrzebie) obejmowano opieką
19 psów dorosłych i 9 szczeniąt

z czego : 10 psów

dorosłych i 9 szczeniąt zostało

wyadoptowanych
Na koniec roku 2010 pod opieka gminy pozostawało 9 psów.
3. Koszty realizacji zadania oparte na bieżącej ewidencji zwierząt wyniosły:
- 13.563,14 PLN w 2009 r.
- 24.084,74 PLN w 2010 r.

2

mgr inż. pare/< Matoga

Kierownik Rś<ar%Gc
Rolnictwa i Octi-ony Środowiska

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.

URZĄD GMiN* MOSZCZENICA
woj. małopolskie

AlP

38-321 Moszczenica
rei.(018) 354-13-00, fax(018) 354-10-85
MIP 73R-10-v >-958
RF.GON 001002403

Moszczenica, 12.04.2011
GK.7020.15.2011

FUNDACJA PRO- ANIMALS
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2011r., informuję co następuje:

1. W roku 2010 Gmina nie miała stałych umów, lecz udzieliła zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2010 na terenie Gminy wyłapana zostały trzy psy.
3. Całkowity koszt realizacji zadań związanych z wyłapywaniem w/w zwierząt wyniósł
400 zł. Była to forma jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Ziipl/WÓJTA
mgr Stanistaw Tapek
Kierownik Rffleratu Gospodarki Komunalnej

b) W roku 2010 w gminie Mogilany obejmowano opieką w okresie :
- od marca do czerwca

( Firma Wydawnictwo „Anna Człowiek"

- Kultura - Środowisko)

8 psów dorosłych i 9 szczeniąt z czego: 2 psy odebrał właściciel, l pies został wyadoptowany
Na koniec sprawowania opieki przekazano 5 psów dorosłych i 9 szczeniąt
- od lipca do grudnia 2010 ( Fundacja Ludzie zwierzętom w Potrzebie) obejmowano opieką
19 psów dorosłych i 9 szczeniąt

z czego : 10 psów

dorosłych i 9 szczeniąt zostało

wyadoptowanych
Na koniec roku 2010 pod opieka gminy pozostawało 9 psów.
3. Koszty realizacji zadania oparte na bieżącej ewidencji zwierząt wyniosły:
- 13.563,14 PLN w 2009 r.
- 24.084,74 PLN w 2010 r.

2

mgr inż. pare/< Matoga

Kierownik Rś<ar%Gc
Rolnictwa i Octi-ony Środowiska

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.

Strona l z 2
MT

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
27 maja 2011 14:02
Fwd: ponowna odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

UG Mszana Dolna

--- Original message follows --Temat: ponowna odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Od: Urząd Gminy Mszana Dolna <gmina@mszana.pl>
Do: "fundacja@proanimals.org" <fundacja@proanimals.org>
Data: 27-05-2011 13:49
odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej
W związku z wnioskiem o udzielenie informcji informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Mszana Dolna ponownie informuje ( I
informacja w dniu 25.03.201 lr.- e. maił):
1. czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?- Umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Nowym Targu.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?: 2009- 5 sztuk, 2010-10 sztuk
3. jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?Koszty: 2009r. - 6 683,00zł, 2010r.-12
700,00 zł
Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o rym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku
bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

V-ce Prezes
Elżbieta Namysłowska-Opach

!>? fc-M .

JM<-*

/Uf.
odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

W związku z wnioskiem o udzielenie informcji informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Mszana Dolna ponownie informuje (I informacja w dniu
25,03.2011 r.- e. maił):
1. czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r, stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?- Umowa m Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Nowym Targu,
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?: 2009- 5 sztuk, 2010-10
3. jaki byi w 2009 r, l jaki był w 2010 r, koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?Koszty:
-6
2010n- 12
Urząd Gminy

Dolna, ul, Spadochroniarzy 6, 34-730

Dolna

2011-05-2? i 4:W

MP
Urząd Gminy w Mucharzu przesyła odpowiedzi na pytania;
Ad.1. Gmina Mucharz ma podpisaną umowę na przyjmowanie
bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
Ad.2. W 2009 r. w Schronisku przebywały 3 psy, zaś w 201 Or. Schronisku przebywały 4
psy.
Ad.3. Koszt całego zadania wyniósł;
- w roku 2009
3.491 zł.
- w roku 2010
5414 zł.

Strona l z l

. Mr

Od:
"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 19 kwietnia 2011 23:09
Temat:
Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej
UG Muszyna
— Original message follows —
Temat: Fw: Udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 14-04-2011 12:17

— Original Message
From: asyjud@muszyna.pl
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Thursday, April 14, 2011 10:57 AM
Subject: Udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na meila dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
udziela odpowiedzi według kolejności zadanych pytań:
ad. 1) W latach 2009 i 2010 tut. Gmina nie posiadała stałych umów z uwagi na brak wolnych
miejsc w schroniskach, ani też nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
ad. 2) W 2009r. i 2010r. nie stwierdzono na obszarze tut. Gminy żadnych bezdomnych zwierząt,
ad. 3) W 2009r. i 2010r. Gmina nie poniosła kosztów związanych z wyłapaniem
i umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.
Agata Syjud
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

9O1 1.04-01

Wydział Mienia

32-400 Myślenice, Rynek 8/9

tel. 12 63 92 337; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e-mail: info@rnyslenice.pl

MI-GOS.7080.

.2011

Myślenice, 15.04.2011r

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
32-500 Chrzanów
ul. Żeromskiego 6
W odpowiedzi na pismo/email z dnia 18.03.201 Ir. dotyczące 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:

Ilość
wyłapań
zwierząt

Ilość adopcji
zwierząt

2008

38

22

2009

42

33

2010

54

21

Rok

Umowa ze
schroniskiem
Schronisko dla
Bezdomnych
Zwierząt w
Nowym Targu.

Okres
ważności
umowy

Ilość zwierząt
utrzymywanyc
h w schronisku
na koniec roku

roczna

14

n

H

//

n

18
33

3. Do schroniska zwierzęta dowożone są zgodnie z podpisaną umową, samochodem i przez
pracownika tegoż schroniska.
4. Koszt realizacji całego zadania:

- 2009r. - 27 601 zł
- 2010r. - 41 718 zł

Formą płatności była umowa oparta na bieżącej (rozliczenie miesięczne) ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

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

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
27 maja 2011 13:32
Fwd: powtórzony po rozmowie telefonicznej

U G Nawojowa

--- Original message follows --Temat: powtórzony po rozmowie telefonicznej
Od: Urząd Gminy Nawojowa <wiktor.marcin@nawojowa.sacz.pl>
Do: "fundacja@proanimals.org" <fundacja@proanimals.org>
Data: 27-05-2011 13:27

Wiadomość oryginalna
Temat: udzielenie informacji publicznej
Od: "Urząd Gminy Nawojowa" <wiktor.marcin@nawojowa.sacz.pl>
Data: Śr Kwietnia 20 2011, 2:55 pm
Do: elzbieta.namyslowska-opach@proanimąls.or.q
W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
odpowiadam na zadane pytania:
1. Gmina Nawojowa udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych i bezpańskich
zwierząt i zapewnienie im opieki firmie "Dog - Baster" Dariusz Iwanowicz
ul. Jana Pawła II 40/13, 33 - 300 Nowy Sącz
2. W 2009 roku wyłapano 40 bezdomnych psów i jednego kota. w 2010 roku
wyłapano 30 bezdomnych psów.
3. W 2009 roku wydano na wyłapanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
około 15.000,00 zł. W 2010 roku wydano na wyłapanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami około 13.000,00 zł. Forma płatności jest
jednorazowa za wyłapanie i zapewnienie opieki.
z poważaniem:
podinspektor d.s. ochrony środowiska
mgr inż. Marcin Wiktor

7011-05-77

URZĄD GMINY
NIEDŹWIEDŹ
34 - 735 Niedźwiedź

tel. (018) 3317002, 3317058, 3317059
fax: (0-18) 3317057
NIP:73711 52618
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl

Niedźwiedź, 04.04.2011 r.

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów
Ul. Żeromskiego 6

Dotyczy informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

- Gmina Niedźwiedź w 2009 i 2010 roku miała podpisaną stałą umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze SCHRONISKIEM DLA
BEZDOMNYCH PSÓW w Nowym targu.
- W schronisku na koszt gminy przebywało:
2009 r. trzy psy
2010 r. trzy psy
- Koszty realizacji całego zadania :
2009 r. 3352,54 zł
2010 r. 3891,16 zł
- forma płatności za opiekę oparta na bieżącej ewidencji
przebywających pod opieką.

zwierząt

flf

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

Niepołomice, 22.03.2011 r.

CENTRALA

Znak: R.6140.3.2011

TEL. 12/281 1260
12/281 1003

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

SEKRETARIAT

TEL. 12/281 1046
TEL./FAX 12/281 1991
e-mail:
magistrat®
niepolomice.com
www.niepolomice.eu

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2011 r. dotyczącego
realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego

ustawą o ochronie

zwierząt podaję niżej

informację

w

wymaganym zakresie:
Gmina Niepołomice od początku 2006 r. posiada zawartą umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz prowadzącą

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w

Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, na wyłapywanie, transport i utrzymanie psów
na zasadach określonych przez regulamin schroniska. Umowa jest od 2006 r.
corocznie ponawiana z w/w schroniskiem.
Zgodnie z umową schronisko przedkłada co miesiąc rozliczenia stanu zwierząt,
wykonywanych usług i faktury do zapłaty.
W załączeniu przesyłam zestawienie kosztów w poszczególnych latach.

•'•"

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

•

l

•

at

U'<
ZESTAWIENIE ILOŚCI BEZDOMNYCH PSÓW W SCHRONISKU Z TERENU GMINY NIEPOŁOMICE W LATACH:
ROK 2008
Sierpień Wrzesień Październi Listopad Grudzień
Czerwiec Lipiec
Kwiecień Maj
Styczeń
Marzec
Luty
18
19
19
13
16
7
8
10
12
Stan pocz. M-ca
14
12
10
1
1
1
Padłe
1
4
1
2
2
1
1
1
4
2
Wydane
1
1
Uśpione
1
4
5
1
2
3
3
2
2
5
Doprowadzone
1
Zwrócony
19 KOSZT ROCZNY
19
18
16
19
10
12
13
12
7
8
Stan koń. M-ca
10
2683,76
2027,64
2367,78
20475,27
2597,14
1530,86
1790,47
1783,15
937,94
1450,82
Koszt
1331,75
1014,55
959,41

Styczeń
Stan pocz. M-ca
Padłe
Wydane
Uśpione
Doprowadzone
Zwrócony
Stan koń. M-ca
Koszt

21
3244,71

Styczeń
Stan pocz. M-ca
Padłe
Wydane
Uśpione
Doprowadzone
Zwrócony
Stan koń. M-ca
Koszt

Marzec

Luty

19
1
4
1
8

21
1
4

2
1
19
2312,14

19

2
4

3

3

3

17
2311,17

19
2571,27

1$
2462,45

17
2015,44

17
2150,62

15
2
2

16
1
1

5

2

16
3381,6

16
2078,27

Kwiecień Maj
16
17

1
1
2
1
17
2203,08

6
2
2
1
12
2369

ROK 2010
Czerwiec Lipiec
12
12
i^
1
2
1
2

12
1953,46

10
1438,14

Wrzesień Październi Listopad Grudzień
16
18
17
16
1
2
1
3
2
3
1
1
4
4
1
2
1
18
17
15 KOSZT ROCZNY
16
16
1958,34
2666,92
28025,83
1926,62
1952 2454,15

Sierpień
17

1
2
1

Marzec

Luty

Kwiecień Maj
17

ROK 2009
Czerwiec Lipiec
19
18
1
1
3
3

3

17
2

Sierpień
10

Wrzesień Październi Listopad Grudzień
12
13
11
11
13
1
1
1

1

1

1

2

1

11
1650,8

11
1667,62

12
1576,61

13
2005,8

13
1737,65

2
15 KOSZT ROCZNY
2543,7
24605,73

Urząd Miasta Nowego Sącza

0.G5,2G1

Nowy Sącz? 2

Na Pomoc
ul.

Pro

6

32-500 Chrzanów
Nasz znak; WGK.RK.6140.5/2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
1, W latach 2009 - 2010 Miasto miało podpisaną umowę z firmą Dog Baster
na wykonywanie ustugi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych psów
na terenie miasta Nowego Sącza i przewożenia ich do schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
2. Na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2009 roku Miasto
miato podpisaną umowę z Lecznicą Weterynaryjną, lek. wet. Andrzeja Huzy,
a w 2010 roku z Lecznicą Weterynaryjną „SERW1N" Szpital Weterynaryjny Jan
Ser win,
3, W latach 2009 -• 2010 Miasto miało podpisaną umowę ze schroniskiem dia
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na przyjmowanie do schroniska dla
bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie
w schronisku.
4. W 2009 do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z którym
Miasto miato podpisaną umowę przewieziono 228, a w 2010 roku 180,
bezdomnych psów wyłapanych na terenie miasta Nowego Sącza,
5, Zarówno w 2009 jaki 2010 roku Miasto przeznaczyło na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami kwoty rzędu 200 000,00 zt,
6. Miasto z Firmami z którymi ma podpisane umowy na realizację zadań z zakresu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami rozlicza się w okresach miesięcznych
w oparciu o przedłożone faktury. Powyższe Firmy wraz z fakturami
za wykonane usługi przedkładają szczegółowe zestawienia wykonanych usług
a Schronisko dodatkowo zobowiązane jest do prowadzenia rejestrów: psów
doprowadzonych do schroniska, psów wydawanych ze schroniska nowym

obecnym właścicielom oraz aktualnej ilości psów z terenu Miasta, które
przebywają w schronisku.

Jednocześnie przepraszam za późny termin udzielenia odpowiedzi na Państw?
pismo, który spowodowany byt problemami technicznymi wewnętrznej siec
komputerowej.

Z poważaniem
Tomasz Kustra

Otrzymują •
1. adresat
2, aa.

/H f

NOWY TAKG

Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa l

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
GKiD.6140.6.2011
Nowy Targ 2011-03-22
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania: ,.opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ
informuje:
1. Gmina Miasto Nowy Targ w 2009r. i 2010r. podpisywała umowy na zabranie i zapewnienie
opieki bezdomnym psom, ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.
2. Zestawienie

liczby

zwierząt

doprowadzonych

do

schroniska

i

zaadoptowanych

w poszczególnych latach przestawia poniższa tabela.

rok

zwierzęta
zwierzęta
zwierzęta
przyjęte do
zwrócone do
zaadoptowane
schroniska
schroniska

48
62

2009
2010

35
34

0
1

3. Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z budżetu miasta wydatkowano, na
podstawie bieżącej ewidencji psów doprowadzonych do schroniska:
w2009r

kwotę 41 223 zł,

w2010r.

kwotę 44 307 zł

Z up. B U.

mgr Inż. Marian]

NAC7.EI.NIK/WYDZI.AJ-l

Otrzymują:
(JV) Adresat
2. a/a

lei. (0-18)26-11-292

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 217, II piętro

Nowy Targ 07.06.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
•

ul. Zeromskiego
32-500 Chrzanów

Urząd Gminy w Nowym Targu przesyła informacje na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
1. Gmina posiada umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
Celina
Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ (lata 2009 - 2010)
2. Ilość psów utrzymywanych w schronisku na koszt gminy to: 2009r. - 17 psów
2010r- 18 psów
3. Rozliczenie ze schroniskiem jest prowadzone w oparciu o bieżącą ewidencję
przebywających zwierząt pod opieką
- w roku 2009 był to koszt 25.530,42 zł
- w roku 2010 był to koszt 28.212,17 zł.

st. insp. Straży Gminnej
Ryszard Bielak

l? 72Q Nowy Wi§niCZ
"
l małopolskie

WR.6140.4.2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Orąanizacja Pożytku Publicznego
ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nowy Wiśnicz dnia 16.05.2011 r.

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w odpowiedzi na Państwa z dnia 07.05.2011 r.
dotyczące informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje:
Ad. 3. W latach 2009 i 2010 urząd miał podpisaną umowę- zlecenie z Gabinetem
Weterynaryjnym „ CZTERY ŁAPY" na wyłapywanie bezdomnych, wałęsających się psów na
terenie gminy Nowy Wiśnicz.
Ad.4. W 2009 r. zostało wyłapanych 5 wałęsających się psów, a w 2010 r. 7 wałęsających się
psów.
- Ad.5. Koszt zadania „ opieka nad bezdomnymi wałęsającymi się zwierzętami " w 2009 r.
wyniósł 1240,20 zł (koszty opieki/ usługi weterynaryjnej, koszty karmy dla zwierząt), w 2010 r,
wyniósł 2023,42 zł ( koszty opieki/ usługi weterynaryjnej, koszty karmy dla zwierząt) oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w/w urzędu.
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Otrzymują:
J Ł^Artr^sat
lx a/a
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UMOWA ZLECENIE
NR WR. 3410M/10

Zawarta w dniu 09.07.20lOr. pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz zwaną dalej Zleceniodawcą,
reprezentowaną przez Burmistrza Nowego Wiśnieżą mgr inż. Stanisława Gaworczyka

Gabinetem Weterynaryjnym „Cztery Łapy" Bochnia ul. Gołębia l, NIP 868-185-63-43
reprezentowanym przez Pana Dominika Basińskiego zwanym w dalszej części umowy
Zleceniobiorcą.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyłapywania bezdomnych,
wałęsających się psów na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,
2. Zleceniobiorca wyłapywał będzie bezdomne psy na zgłoszenie przedstawiciela Urzędu
Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.
3. Wyłapane zwierzęta- bezdomne psy z terenu gminy przewiezione zostaną przez
Zleceniobiorcę i umieszczone w kojcu na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Wiśniczu.

§2
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od 9 lipca 2010 n do 8 lipca 2013 r.
§3
Wynagrodzenie za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa wraz z jego przewiezieniem na teren
oczyszczalni ścieków wynosić będzie 60 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
§4
1. W razie stwierdzenia przewlekłej choroby zwierzęcia, gdzie dalsze jego leczenie nie rokuje
popfauj ;:d:cv-.otnej lub jego agresywność, upoważnia się Zleceniobiorcę do uśpienia
2. Za wykonanie usługi wymienionej w punkcie 1-wszym, Zleceniobiorca otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym cennikiem weterynaryjnym.

§5
Na czas trwania usługi- zlecenia wymienionej w § 2 Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przekazuje
Zleceniobiorcy v, poskrom dla psów w ilości l szt.
§6
Za wykonanie usług wyłapywania zwierząt Zleceniobiorca otrzymywał będzie wynagrodzenie po
wystawieniu rachunku Urzędowi Miejskiemu w Nowym. Wiśniczu,
§7
. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej, powierzyć
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części innej osobie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą urnową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikające ze stosunków umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

j i* ci

§10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagaj-ą formy pisemnej pod rygorem
nieważności niniejszej umowy.
§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA:

IBIpRCA:
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WR.6140.4,2011

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

Nowy Wiśnicz dnia 03.06,2011 r.

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24,05.2011 r.
dotyczące informacji publicznej w zakresie: umowy z podmiotem, któremu gmina zleciła
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt przesyła kserokopie umów zawartych z Gabinetem Weterynaryjnym
„CZTERY ŁAPY" w okresie 2010 r. i 2011 r., natomiast uchwała w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt nie została podjęta.
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Ochotnica Dolna, 16,05.2011 r.
Fundacja "Pro Animals"
Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 5, 32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2011 r. w sprawie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że:
1 , W 2009 i 2010 roku gmina nie miała statej urnowy, ani też nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2. Gmina nie posiada informacji na temat ilości zwierząt wyłapanych na naszym terenie,
3- Informujemy również, że gmina nie ponoste kosztów związanych z wyłapywaniem i umieszczeniem w
schroniskach bezdomnych zwierząt w latach 2009 1 2010.
z poważaniem
Wójt Gminy
Ochotnica Doina
Kazimierz Konopka

'

'

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

N/znak 6052.2,2011

Olesno, dnia 12-05-2011 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informujemy, iż gmina nie miała w 2009 i 2010 roku podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009 roku nie mieliśmy zgłoszeń od mieszkańców naszej gminy odnośnie bezdomnych
zwierząt. Natomiast w 2010 roku zostały wyłapane cztery bezdomne psy przez Towarzystwo
Opieki Nad Zwierzętami w Tarnowie i zostały umieszczone w Azylu dla zwierząt tj. w
Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie za które zapłaciliśmy za 2010
roku łączną kwotę: 3 597,50 zł. z czego:
- za wyłapanie i przewóz psów do Azylu kwotę: 197,50zł.
- za przyjęcie psów do Azylu kwotę: 2 400,00zł
- za pobyt w Azylu i opiekę weterynaryjną nad psami kwotę: l 000,00 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

^^

: urmistrz Miasta ł Gminy
Olkusz
, ul.
Bas. 1 43 1 . l .20 1 1

Olkusz, dnia 3 1 marca 20 1 1 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy drogą
elektroniczną w dniu 20 marca 2011 roku ( data otrzymania 21 marca 2011 roku),
informuję, że:
1. Na pytanie czy i z kim Gmina Olkusz w latach 2009-2010 miała podpisane stałe
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, udzielono
odpowiedzi w pismach znak: KK.7080/66/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku oraz
KK/7080/3/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku na koszt
gminy w 2009 roku oraz koszty realizacji całego zadania w 2009 roku zawarte zostały
w piśmie znak: KK.7080/3/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
3. W 2010 roku w miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Bialej
umieszczonych zostało 171 psów i 7 kotów wyłapanych z terenu naszej gminy.
Łączny koszt realizacji całego zadania (wynagrodzenie ryczałtowe) wyniósł w 2010
roku kwotę 160738,80 zł.

Burmistrz Altust u
Olkusz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a x2

Strona l z

Argos/BOZ

Mf

Od:
"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2011 22:44
Temat:
Fwd: Fw: Odpowiedź na informację publiczną
UG Osiek
--- Original message follows --Temat: Fw: Odpowiedź na informację publiczną
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 29-03-2011 11:40

— Original Message —
From: Andrzej Sobecki
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, March 29, 2011 7:42 AM
Subject: Odpowiedź na informację publiczną
Osiek, dnia 24 marca 2011 r.
SOR. 1431.9.2011
Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Gmina Osiek nie miała w latach 2009 - 2010 podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ani nie udzielała takich zleceń.
2. Zarówno w 2009 r. jak i w 2010 z terenu gminy Osiek przekazano do schroniska dla
bezdomnych zwierząt po 2 psy w każdym roku.
3. Koszty poniesione z tytułu umieszczenia psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt
wyniosły:
- w 2009 r.- 800,00 zł
- w 2010 r.-3000,00 zł
Forma płatności -jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku.
Pozdrawiam
Andrzej Sobecki
Sekretarz Gminy Osiek
32-608 Osiek
ul. Główna 125
tel.(33)8458261 wew. 23
fax(33)8458124
email: andrzej.sobecki(S)osiek.pl
www.osiek.pl
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Oświęcim, dnia 20 czerwca 2011 r.
Znak sprawy:
GM-0-6142A2011

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opaeh
Vice Prezes
Fundacji Pro AnimalsNa Pomoc Zwierzętom
w Chrzanowie

Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:
L Ilość zwierząt wyłapywanych/ utrzymywanych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu: psy: 145 w 2009r i 152 w 2010r.
koty! 2? w 2009r i 134 w 2011 r.
2, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu prowadzone jest
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals Oddział Oświęcim,
ul. Partyzantów l na .mocy ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych pn. „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami
- Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych
zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w terminie od 3 stycznia do 31 grudnia 2011.
3. W przypadku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec
w Oświęcimiu - od 201 Or. prowadzone jest ono przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTÓŻ Animais Oddział Oświęcim, ul. Partyzantów l.
Stowarzyszenie to zarówno w 201 Or. jak i w 2011 otrzymało dotację na realizację zadania,
o którym mowa w pkt 2. Wybór Wykonawcy nastąpił w drodze corocznie ogłaszanego
otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 12 marca 2G04r. o pomocy społecznej
oraz uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku
publicznego na rok 2011".

4. Koszt realizacji zadania:
2009r. - kwota 142 000 zł (ryczałt) - Schronisko obsługiwane było przez Zakład Usług
Komunalnych (ŻUK) Sp. z o.o, w Oświęcimiu, który realizował to zadanie w ramach umowy
zawartej na utrzymanie czystości i porządku, zieleni oraz prowadzenie akcji zimowej
w granicach administracyjnych
Oświęcim.
2Q10r. - kwota 134 300 zł ( ŻUK od ł stycznia do 31 marca 2010r. (umowa -w oparciu
o zapytanie ofertowe na kwotę 35 000}, OTÓŻ Animals od l kwietnia do 31 grudnia 2011 r. pieniądze wypłacone w dwóch transzacłi, tj. w kwietniu t lipcu)
2011r. - 117 000 zł OTÓŻ Animals realizacja umowy od stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Pieniądze wypłacane w dwóch transzach, tj w styczniu pierwsza transza 77 000 zł, druga
nastąpi w sierpniu br.

Z wyrazami szacunku
Agata Jezior -Kierownik referatu
ochrony środowiska

Otrzymują:
ł. Adresat,
2, GM-o. aa.

WÓJT GMINY
w OŚWIĘCIMIU

UG.61400.4.2011.AK

Oświęcim, 22.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Oświęcim informuje:
1. Umowy na wyłapywanie zwierząt:
a. 2009 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Bema 12A,
32-600 Oświęcim;
b. 2010 r. Lecznica dla Zwierząt „ANIMAL-YET ZASOLĘ", ul. Garbarska 10,
32-600 Oświęcim.
W 2010 r. podpisane porozumienie z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku - Białej, ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko - Biała.
2. Ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Oświęcim:
a. 2009 r. - 11 psów
b. 2010 r. - 28 psów i 12 kotów
3. Koszt wyłapywania zwierząt:
a. 2009 r. - 2 537,70 zł
b. 2010 r. - 13 500,00 zł (wyłapanie i transport do schroniska)
4. Całkowity koszt utrzymywania zwierząt w/w schronisku w 2010 r. - 30 025,88 zł
kwota ryczałtowa.

Z poważaniem
'GMINY
J/IM/
Mułg6r\ata Grz >wa

Otrzymują:
(X,> Adresat;
2. UG-a/a.

/K p
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Oświęcim, 13.05.2011 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
uL Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Oświęcim przesyła w załączeniu:
- kopię Uchwały Nr XLII/330/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania zwierząt;
- kopię umowy Nr 79/2010 z dnia 07.01.2011 r. zawartej z lek. wet. Jarosławem
Kołodziejczyk - właścicielem Lecznicy dla Zwierząt „ANIMAL-YET ZASOLĘ",
ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim;
- kopie porozumienia międzygminnego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie realizacji zadania
publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy
Oświęcim,

Z poważaniem

'''.•'* '"<•>'

Otrzymują:
<jp Adresat;
2. UG-a/a.

/

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
ROŚ 6140.2.2011

Pałecznica 09.05.201 Ir

Dotyczy: Informacji na temat sposobu „opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt.

Niniejszym informuję, że gmina Pałecznica mała jednostka samorządu
terytorialnego licząca 3.600 mieszkańców . Gmina typowo rolnicza bez przemysłu.
Licząca 835 gospodarstw rolnych, ogółem 1120 posesji.
Nadmieniam ,że sprawa bezdomnych, bezpańskich psów praktycznie nas nie dotyka
gro psów, to psy pilnujące gospodarstw rolnych i posesji .tzw .psy pilnujące.
l.) Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, aktualnie
nie ma takiej potrzeby,
2.) Nie było w praktyce przypadków koniecznych do wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
3.) W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją
w/w zadania

Z poważaniem
(-) mgr inż. Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica

/T P
Urząd Gminy
32-432 Pcim 563
Woj. małopolskie

Pcim, dnia: 30.03.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja• Pożytku Publicznego
ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów
GKiI.6140.4.2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Pcim uprzejmie informuje, że:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Pcim

miała podpisaną umowę na przyjmowanie

i utrzymywanie bezdomnych psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ,
2. dane o ilości zwierząt przebywających w schronisku:
stan na 31.12.2008 r. - 2 psy
2009 rok:
- doprowadzono 5 psów
- wydano 2 psy

2010 rok:
- doprowadzono 4 psy
- wydano 5 psów
- uśpiono l psa
Stanna31.12.2010r-3psy
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2009 roku: 4892,70 zł w 2010 roku: 7276,69 zł.
Opłata za opiekę i doprowadzenie psów do schroniska oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, miesięcznie w terminie 14 dni po
przedstawieniu faktury.
Natomiast szczepienia psów przeciw wściekliźnie oraz specjalistyczne leczenia i zabiegi
chirurgiczne płatne były na konto lekarza weterynarii po przedstawieniu faktury.

lup
9mnut« ŚlusaJ&yk

Ktarownrk Referatu Oospodarto

33~iSG PiwaicŁ.

, Ryaek 20

Piwniczna-Zdrój, 15.04.2011 r

Naszznak:6140/0i/2011

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

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Niniejszym informuję że:
l .Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dia Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101 dot. przyjmowania i utrzymywania psów
2.Koszty utrzymania zwierząt w Schronisku wyniosły:
- 2009 rok -3040,74zł
- 20010 rok- 3135,25 zł
Powyższe wydatki obejmują doprowadzenie ..utrzymanie .badanie , koszt zamrożenia ,
przechowywania i utylizacji.
3. W schronisku przebywało w roku:
2009 - doprowadzono - 4 szt, wydano- 4, uśpione - l szt l -zwrócony padłe -2 szt

-

2010 - doprowadzone - 4 szt, wydanych - l szt,. uśpione - l szt.

/ K 3 U C, H f

http://poc2talO.o2.pl-'

Cc: UGPIeśna
Sent: Tuesday, May 17, 2011 12:34 PM

Subfeet: Odpowiedź na wniosek

Pytanie nr 3 : umowa stała z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie Azyl dla psów i kotów
Zbioircze dane : rok 2009 ilość psów wyłapanych i utrzymywanych w azyli 5 szt. kwota 3 500 zł
rok 2010 - 14 sztuk kwota 8 000 zł
Pytani nr 4 Koszt realizacji zadania : 2009 rok - 5 000 zł
2010 rok-10 000 zł
Jednorazowy koszt utrtzyrnania boksów dia zwierząt
koszt za umieszczenie w azylu - jednorazowy oraz koszt za bierzące utrzymanie za m-c.

Alf

URZĄD GMINY
PODEGRODZIE

33-386 Podegrodzie 248
Tei. 18 445 90 33 Fax l S 448 49 51
NIP 734-20-56-823 REGON 000551964

Nasz znak: ROS.RG. 6140.5.2011.

Podegrodzie, dnia 31.03.2011 r.

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

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 16.03.2011 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 2009 i 2010 roku nie posiadał stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Tut. Urząd
udzielał zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki
firmie: „Dog Baster" Dariusz Iwanowicz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II40/13.
2. W 2009 roku wyłapano 4 psy, a w 2010 roku - 10 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 1.150,00 zł, a w 2010 roku 3.200,00 zł. Za wykonanie zadania Urząd Gminy Podegrodzie płacił gotówką po
otrzymaniu rachunku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ds. rolnictwa - Zofią
Gargula pod nr tel.(018) 448-49-57.
Zup. WÓł\T
Otrzymują:
(L)Adresat,
2. aa.

mgr irtż. Ewelii

uźsr

Kierownik Referatu
Ochronj! Środowiska i K olnictwa

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 201 1 00:00
Temat:
Fwd: Fw: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
UG Poronin
--- Original message follows —
Temat: Fw: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 05-04-2011 23:38

— Original Message —
From: Środowisko
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, April 05, 2011 10:05 AM
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Witam!
W związku z waszym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania
zawarte we wniosku.
AD 1. Gmina Poronin posiada umową na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze
Schroniskiem w Nowym Targu.
AD 2. W 2009 roku zostało przekazanych około 10 psów. Łączny koszt utrzymania zwierząt ok 3500 zł.
W 2010 roku zostało przekazane do schroniska ok 20 psów. Łączny koszt utrzymania zwierząt ok 7000
zł.
AD3. Gmina ponosi koszty wyłapania, utrzymania i opieki weterynaryjnej w Schronisku. Koszty są
ustalone na podstawie obowiązującej umowy, wlicza się w nie: dobowy koszt pobytu psa, koszt
transportu psa i koszt opieki weterynaryjnej psa. Stan zwierząt w ciągu miesiąca wącha się pomiędzy 2-6.
Psy są na bieżąco wydawane zainteresowanym mieszkańcom.

mgr inż. Maciej Kuźma
Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
e-mail: srodowisko@poronin.pl
NIP 736-12-65-309

7011-04-06

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
PROSZOWłCE

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

Nasz znak: ROŚ-6140.1.2011

Data: 18.03.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2011 roku informuję, że Urząd
Gminy i Miasta w Proszowicach nie posiada stałej umowy na wyłapywanie i utrzymywanie
oraz na transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXIII/192/05 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia
8 grudnia 2005 roku wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich utrzymywanie ma charakter
okresowej akcji wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt.
W roku 2009 zlecono do zabrania do Schroniska Bezdomnych Zwierząt Rafał
Pałka, Olkusz ul. Sikorki 91, 6 bezpańskich psów a łączny koszt realizacji to 7.200 zł.
/płatność jednorazowa 1200 zł za psa/, natomiast w roku 2010 zlecono do zabrania 8
bezpańskich psów i 2 koty a łączny koszt to 10 800 zł./ również płatność jednorazowa/.

L M i a K t a
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Strona l z

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 201 1 20:49
Temat:
Fwd: Fw: Udzielenie informacjipublicznej
UG Przeciszów
--- Original message follows —
Temat: Fw: Udzielenie informacjipublicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 31-03-2011 20:18

— Original Message —
From: Agnieszka Chmiel
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Thursday, March 31, 2011 12:38 PM
Subject: Udzielenie informacjipublicznej
Dzień dobry.
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy w Przeciszowie informuje, że:
1. W2009r. i 201 Or. Gmina nie posiadała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnnienie im opieki.
W2009r. zlecono wyłapanie i odtransportowanie do schroniska w Cieszynie jednego bezdomnego psa
Firmie "Eko-Kombid" Beata Obstarczyk, ul. Zieleni 4, z Włosienicy.
2. W2009r. wyłapano jednego bezdomnego psa, a w 201 Or. żadnego.
3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Or. był następujący
a) wyłapanie i odtransportowanie psa do schroniska: 854,00 zł
b) opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku: 976,00 zł.
Z poważaniem
Agnieszka Chmiel - inspektor UG Przeciszów

A? f

/ffP

Nasz znak: GRO. 6140,14.2011

Raba Wyżną dn. 18.05.201 lr.

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
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 informujemy
1. W latach 2009-2010 i obecnie gmina Raba Wyżną ma podpisaną stalą umowę na
wykonanie zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, oś. Kokoszków 101, 34-400 Nowy
Targ.
2. Dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:
2009r: l O psów,
2010r: 17 psów,
3.Koszt realizacji zadania rozliczany był na podstawie wystawianych comiesięcznie przez
Schronisko faktur VAT wraz ze sprawozdaniem z działalności schroniska w zakresie gminy
Raba Wyżną.
Łączne koszty:
mm.'. 7 660,00 zł
2010r.: 13 022,00 zł
4.Stawki obowiązujące na podstawie umowy w latach 2009-2010r.:
- kwota dziennego utrzymania psa w schronisku: 3,30 zł netto + 22%VAT;
- doprowadzenie psa do schroniska: l ,00 zł + 22% VAT od l km;
- zamrożenie, przechowywanie w chłodni i utylizacja l sztuki - 35 zł netto+ 22% VAT.
Sta\vki obowiązujące na podstawie umowy w 2011 r.:
-koszt dziennego pobytu I psa w schronisku: 3,60 zł netto + obowiązująca stawka podatku
VAT;
-koszt zabrania psa i transportu do schroniska: 80,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku
VAT;
-koszt zamrożenia, przechowywania w chłodni ł utylizacji martwego zwierzęcia (l szt.):
35 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.

Otrzymują:
LĄdresatL
2.A/a- W.Ś,

URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

RABKA-ZDRÓJ

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700
e-mail: urzad(o),rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-10-06-084,
REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380
Nasz znak: SRG.1413.2.2011

Rabka-Zdrój, dnia 23.03.2011 r.
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Burmistrz Rabki-Zdroju w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.03.2011 r. (data wpływu
17.03.2011 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt uprzejmie informuje, iż;
1. Gmina Rabka-Zdrój na realizację w/w zadania w roku 2009 zawarła umowę z Panią
Celiną Pawluśkiewicz zam. 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101 prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla bezdomnych zwierząt. W roku
2010 zawarto umowy: z Panią Celina Pawluśkiewicz, umowa obowiązywała do dnia
31.03.2010 r. oraz z firmą Opieka nad Zwierzętami Rafał Pałka z siedzibą: 32-300
Olkusz, ul. Sikorka 91. na okres od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Z terenów Gminy Rabka-Zdrój wyłapano i przekazano do schronisk następującą
ilość bezdomnych zwierząt: w 2010 r. - 13 sztuk, w 2009 r. - 15 sztuk.
3. Koszty poniesione przez Gminę Rabka-Zdrój na realizację przedmiotowego zadania
wyniosły: w 2010 r. 34 564.68 zł brutto, w 2009 r. 16629.10 zł brutto. Podstawą
rozliczenia z firmą Opieka nad Zwierzętami Rafał Pałka była jednorazowa opłata za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku natomiast rozliczenie ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu nastąpiło na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

mgr i

Dzień dobry!
Gmina Raciechowice ma podpisaną umowę ze Schroniskiem w Nowym Targu -p.Pawluśkiewicz na wyłapywanie
bezpańskich psów i zapewnienie im opieki.
W roku 2009 2 sztuki, a w 2010 3 sztuki/stan ra koniec roku 2009 i 2010/
Koszt utrzymania psów w 2009 wynosił 2627.87zł.
Koszt utrzymania psów w 2010roku 4 350.88 zł.

K. Gorączko

Kierownik Rei Roi. i Ochr. Środowiska

//p
Racławice, 2011-03-28
Urząd Gminy Racławice
32-222 Racławice 15

RO 6140/1/2011

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

Odpowiadając na Państwa Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej z dnia
15.03.2011 r. informuję, że:
- w roku 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
- w roku 2009 na koszt gminy został wyłapany jeden pies natomiast w roku 2010 nie
wyłapano żadnego bezdomnego zwierzęcia.
- w 2009 roku gmina poniosła jednorazowy koszt wyłapania bezdomnego zwierzęcia
w wysokości 200,00 zł

Z poważaniem

Alicja Pachoł

Tel. 41/384-40-16 w. 25

a
Pro Aiimals
Na Pomoc Zwierzętom
Pożytku Publicznego
ul, Zeromskiego 6
«

Nasz znak: GN.6140.2,2011

Radgoszcz, dnia 22.03,20! I r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Czy i "Ł kim gmina miała w 2009 i 2010 r, stałe urnowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W iatach 2009 -2010 Gmina Radgoszcz nie miała podpisanej umowy dotyczącej
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Prowadzone były negocjacje ze schroniskami.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/fub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?

Dwa przypadki wyłapania bezdomnych psów. Udzielona pomoc polegała na znalezieniu
nowych właścicieli wśród mieszkańców gminy.
Jaki był w 2009 r, i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za u mieszczenie w schronisku, ryczałtowa, opatia na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszty na realizację zadania były zerowe.
Z poważaniem

Otrzymuj!:
1. Adresat e-mail: eizbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
2. A/a

URZĄD MIEJSKI
W RADŁOWIE
33-130 Radtów, ul. Kolejowa 7

NIP 873-10-01-716

Regon 000545656

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

Nasz znak: GiOŚ.6132.3.2011

Radłów, dnia 28 marca 2011 r.

Fundacja Pro Animals
Ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem informujemy:
1. Urząd Miejski w Radłowie posiadał w 2009 r. i 2010 r. podpisaną umowę na wyłapywanie
i przechowywanie bezpańskich psów i kotów z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie ul. Cmentarna - prowadzącym azyl dla psów i kotów,
2. W 2009 zostało wyłapane 12 psów a w 2010 5 psów
3. Całkowity koszt poniesiony na w/w zadanie wynosił w 2009 r. 8643,00 ( osiem tysięcy sześćset
czterdzieści trzy złote ), a w 2010 r. 7777,00 (siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem
złotych)

Z up. BTJRMlWzA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

.

' Vrt~»tó*vs

Zastępca Burmistrza

Ropa, dnia 10 maja 201
OSO. 143 L i.2011

FUNDACJA PRO AN1MALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
UL. ŻEROMSKIEGO 6
32-500 CHRZANÓW

Odpowiadając na Państwa wniosek dot. informacji
na temat sposobu i skutków
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie'"
wykonywania
zadania „opieka
informuję, że:
Gmina Ropa w latach 2009 i 2010 odnotowała dwa przypadki dotyczące wyłapywania
zwierząt, w jednym przypadku w trakcie wyjaśnień z osobą zgłaszającą rzekomo bezdomne
zwierzę ustalono, że jest jej właścicielem, drugi przypadek to zwierzę które zostało wyłapane
na terenie obszaru zagrożonego wścieklizna zwierzą (zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 1 / 1 0
Wojewody
Małopolskiego z dnia 28 września 2010 r.), pies został poddany badaniu
weterynaryjnemu, Z uwagi na fakt, że zjawisko wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy jest sporadyczne nie zawarto umów na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom.
W obu przypadkach gmina korzystała z pomocy lekarza weterynarii.
Kwota 270 zł, to koszt jaki gmina poniosła w latach 2009-2010 w związku z poddaniem
zwierzęcia badaniu i kwarantannie.

A/a

URZĄD GMINY RYTRO

33-343 RYTRO,
RYTRO 265
tel/fax.(0-18) 446-90-40, 446-90-51
e-mail: gmina@rytro.pł. www.rytro.pl
BS-Łącko 03 8805 0009 0000 5715 2001 0001
NIP 734-10-24-241
REGON 490528075

GKS.6232.7.2011

Rytro, dnia: 22 marca 2011 roku.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 CHRZANÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2011 roku Urząd Gminy w Rytrze
informuje, że:
1. W roku 2009 i 2010 gmina miała podpisaną umowę do przyjmowania i opieki nad
zwierzętami /e Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
2. W roku 2009 i 2010 w schronisku tym przebywał l pies.
3. Koszt jaki Gmina Rytro poniosła za utrzymanie psa w schronisku wyniósł 2009 kwota 939,42 zł, w 2010 kwota 157,02 zł płatne miesięcznie w oparciu o bieżącą
ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem

O

WłąGysław Wnętrżak
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZG.
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33-163 RzBptennik Strzyżewski 400, woj,

f

SKI

«14 653 05 01 fax. +48 14 653 06 02
•maił: r2epiennik@rzepiennik,p!
wvw.rzepiennik.pi

Rzepiennik Strzyżewski, 11,04.20! l r.

Fundacja ProAnimals
- Na pomoc Zwierzę tom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
fe*» ,W.2W1fku Z ote^Wm wnioskiem z dnia 16.03,2011 roku w sprawie udzielenia
Wormacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadanfc opieka
pomnym, żytami i ich wyłapywanie" przewidzianego u
Urząd Gminy w Rzepieroiku Strzyżewskim uprzejmie informuje:

2

Mim usiinych starań pod isanie

rSErShSr^ "^^- °

°p '

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w latach 2009 i 2010 nie miała stałych umów na

—-

z kiłkoma schroniskami dla zwierząt z terenu Małopolski nie udało się jej
zawrzeć
gdyż schromska odmawiały nam z powodu baku wolnych miejsc i pr
Ominą Rzepienmk Steyżewski jest gminną rolniczą i sporadyczni z
przypadki występowania bezdomnych zwierząt (głównie psów). M
poszczególnych sołectw bardzo dobrze się znają i |
dej wałęsając
trafiają powrotem do właścicieli. W roku 2009 zostało wyłapane 3 psy
) 2 psy przy pomocy pracowników gospodarczych gminy Gmina
baza garażowo-magazynową, która jest przystosowana' do chwilowego prz
wyłapanych psów (gmina zapewnię karnie oraz schronienie pLd
i zimnem). Następnie gmina poszukał chętoych nabywców dla tych nsów
miejscowej ludności.
Sd^tT^PraCTky 8°Spodarczy «™ dlatego gmina nie ponosiła
dodatkowych kosztów z tym związanych. Niewielkie kosztv Ominą i
w związku z zakupieniem obroży, kagańców i karmy,

Otrzymują:
1. Adresat na adres e-mail:

p

Zwierzętom

Fundacja Pro Animals - Na
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nasz znak,IROŚ.614G, 19.2011

Data: 21.03.2011 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 w
informuje:
- Rada Gminy Rzezawa dotychczas nie podejmowała uchwały o wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt,
- w przypadku pojawienia się bezdomnego psa na terenie Gminy Rzezawa tut.
Urząd dawał zlecenia Lekarzowi wet. Mieczysławowi Damski - Bochnia,
-

wyłapania i udzielenia pomocy rannemu psu w
(13 psów), natomiast w 2010 r. 3,009,00 zł {12 psów).

Otrzymują:
2. Adresat
3, a/a

r,

zł

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

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2011 00:46
Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej

UG Siepraw

— Original message follows —
Temat: Fw: Udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 24-03-2011 18:07

— Original Message —
From: Alicja Michalik
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Thursday, March 24, 2011 12:03 PM
Subject: Udzielenie informacji publicznej
Odpowiadając na e'maila z dnia 17.03.2011 r. dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt Urząd Gminy
Siepraw podaje żądane dane:
1. Gmina Siepraw nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie i
przetrzymywanie bezdomnych
zwierząt. Mimo usilnych poszukiwań żadne schronisko / w woj. małopolskim i śląskim / nie wyraziło
zgody na przyjmowanie psów z terenu naszej gminy - ze względu na przepełnienia.
Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmują się pracownicy UG i następnie zwierzęta te są
przetrzymywane w pomieszczeniach przy UG i przy oczyszczalni ścieków. Poszukujemy chętnych osób
do zaopiekowania się wyłapanymi zwierzętami i po wykonaniu kpi. szczepień psy są przekazywane
nowym właścicielom.
2. W2009r. złapano 4 bezdomne psy / wyszystkie zostały przekazane nowym właścicielom/, w 201 Or. złapano 8 psów / 6 zostało przekazanych nowym właścicielom, 1 zwrócony właścicielowi i 1 pozostał przy
UG/.
3. Koszty realizacji zadania:
2009r. -1123,95 zł
201 Or. - 8942,42 zł / w tym utrzymywanie bezdomnych psów, szczepienia oraz budowa pomieszczeń na
tymczasowe przetrzymywanie bezdomnych psów/.
Z poważaniem
Alicja Michalik
inspektor

om 1 m

URZĄD MIASTA 1'GMIW
32-043 Skała, Rynek 2<
woj. iriaiopois
tal. (012) 389-12-29 w. 12T

Skała, dn. 31.03.201 Ir.

GS 6140.5.2011

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Burmistrz Miasta i Gminy Skała w odpowiedzi na pismo z dnia 2011.03.20 w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1.
Rok 2009 . - Gmina Skała zawarła umowę na utrzymywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
przyjętymi do schroniska w 2008 roku . Umowę zawarto ze Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt w
Olkuszu.
Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki p. Rafałowi
Pałce, zam. Olkusz ul. Sikorka 91 .
Rok 2010. - Gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im opieki, Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom p.
Rafałowi Pałce, zam. Olkusz, ul. Sikorka 91.
II.
Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy;
Rok 2009;
- 3 bezdomne psy wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy
- 5 bezdomnych psów wyłapanych w 2008 roku utrzymywano na koszt Gminy,
Rok 2010;
- 5 bezdomnych psów wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy,
- 3 bezdomne psy mieszkańca Gminy przebywającego w areszcie śledczym dokarmiano na
koszt Gminy
Ponadto na koszt Gminy zakupiono karmę dla psów czasowo przebywających w kojcu
zakupionym przez Gminę.
III.
Koszt realizacji zadania, forma płatności za opiekę;
Rok 2009 - koszt realizacji całego zadania wyniósł 12396,14 złotych . Forma płatności;
jednorazowa za wyłapanie i odbiór bezdomnego psa / przelew/.
Rok 2010 - koszt realizacji całego zadania wyniósł 7706,50 złotych. Forma płatności;
jednorazowa za wyłapanie i odbiór bezdomnego psa / przelew/.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD MIASTA l GMINY
S KA W l M A

tel. centr. (012) 277-01-00
sekretariat (012) 276 31 26
fax (012) 276 33 39
www. um. skawina. net
e-mail: urzad@um.skawina.net

32-050 SKAWINA, Rynek l

Skawina, dni 04.04.2011 r

Znak: ROS-6140.2. 2011

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

W odpowiedzi na pismo
Skawinie informuje, co następuje :

z dnia 20.03.2011 r. Urząd Miasta i Gminy w

Ad. l UMiG w Skawinie w 2009 i 2010 r. podpisał porozumienie ze Skawińskim
Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Część zwierząt przetrzymywana była w domach zastępczych a pozostała
w Ośrodku Adopcyjnym.
Ad.2 W 2009 r Gmina sprawowała opiekę nad 43 bezdomnymi psami i 31 kotami.
W 2010 r Gmina sprawowała opiekę nad 48 psami i 42 kotami
Ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2009 r wyniósł 51 000 zł, natomiast w 2010 r wyniósł
56 500 zł
Koszty obejmują: zakup karmy , opiekę weterynaryjną w tym kastracje i
sterylizacje, wyposażenie ośrodka, koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenie
pracownika, w związku z tym forma płatności polega na realizacji spływających
rachunków.
Z-ca BURMISTRZA
mgr i ni, 5

Otrzymują:
l x Adresat
l xA/a

/HP

\1M

Strona l z 3

MT

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 201 1 23:58
Temat:
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
UG Skrzyszów
--- Original message follows —
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 05-04-2011 23:34

— Original Message —
From: Jacek W
To: 'elzbieta namyslowska-opach'
Sent: Tuesday, April 05, 2011 2:20 PM
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na Państwa wniosek o poniżej treści informujemy co następuje:
[if !supportl_ists]~>l. <!~[endif]->Gmina Skrzyszów w roku 2009 i 2010 posiadała stałe umowy
dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki z azylem mającym siedzibę w
Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
[if IsupportLists]—>2, <!—[endif]-->W 2009 roku odnotowano 13 interwencji wyłapania (psów), w
2010 roku 10 interwencji wyłapania (psów).
[if !supportLists]-->3. <!-[endif]-->Koszty realizacji zadania w 2009 roku 8057zł, a w 2010 roku
7462zł. Forma płatności przelew po wystawieniu faktury.

Z poważaniem

Marcin Kiwior
Wójt Gminy
33-156 Skrzyszów 642
Tel. 14 6326330

From: elzbieta namyslowska-opach [mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org]
Sent: Wednesday, March 16, 2011 3:57 PM
To: informatyk@skrzyszow.pl
Subject: udzielenie informacji publicznej

901 1-fU-flń

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 201 1 09:47
Temat:
Fwd: Fw: odpowiedź
UG Słaboszów
--- Original message follows --Temat: Fw: odpowiedź
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 21-03-2011 0:06

— Original Message —
From: "Krystyna Pajdak" <krystynapajdak@wp.pl>
To: <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 1:31 PM
Subject: odpowiedź

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy
w Słaboszowie udziela odpowiedzi:
pytanie.
1 .czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im
opieki?
odpowiedź.
- roku 2009 i 2010 Urząd Gminy w Słaboszowie nie podpisał stałej umowy
na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
Zwierzęta były przekazywane do Schroniska dla Zwierząt w Olkuszu,
pytanie
2.jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt psach/kotach wyłapywanych i
/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r.a jakie 2010 roku?
odpowiedź
- w 2009 r. przekazano do schroniska 3 szt bezdomnych psów
- w 2010 r. przekazano do schroniska 1 bezdomnego psa
pytanie
S.jaki był w 2009 i jaki 2010 r. koszt realizacji całego zadania i
jaka była forma płatności za opiekę/jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna ?
odpowiedź
- w roku 2009 za umieszczenie bezdomnego psa wydatkowano kwotę 1200,00 zł
a w 2010 wydatkowano kwotę 3600,00 zł
Pozdrowienia,
Krystyna Pajdak

7011-01-99

Strona l z l

p

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2011 23:33
Fwd: Fw: Informacja nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r 2010 r., w gminie
Słomniki.

UG Słomniki

— Original message follows —
Temat: Fw: Informacja nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r 2010 r., w gminie
Słomniki.
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 25-03-2011 15:05

— Original Message —
From: "Elżbieta Szyba" <elzbieta.szyba@slomniki.pl>
To: <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Sent: Friday, March 25, 2011 10:37 AM
Subject: Informacja nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r 2010 r.,
w gminie Słomniki.

Fundacja" Pro
Animals-Na Pomoc Zwierzętom"
ul.
Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miejski w Słomnikach
informuje :
- W 2009 i 2010 r. Gmina Słomniki nie zawarła umowy w sprawie
wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i
gminy Słomniki.
- W 2009 r z terenu gminy Słomniki zostało przekazane do schroniska 5
bezdomnych psów, a w 2010 r. - 16 bezdomnych psów.
- Z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatki gminy w 2009 r
wyniosły 7898, 36 zł., a w 2010 r.-20116,57zł,
Za bezdomne psy umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Krakowie gmina płaciła miesięczne koszty utrzymania psów, w przypadku
Hotelu dla Zwierząt w Iwanowicach stałą kwotę płatną miesięcznie i
jednorazowo za umieszczenie psa w schronisku w przypadku Opieki nad
Zwierzętami w Olkuszu.
Urząd Miejski w Słomnikach
insp.d/s roi.
Elżbieta Szyba

om 1 m

WÓJT GMINY SŁOMCE
34-615 Stopnice 911

Słopnice, dnia06.04.2011r.

tel./fax(018) 3326-018

Fundacja Pro Animals

ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów
Nasz znak: IGK 6140.8.2011
dotyczy: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Słopnicach informuje:
1. Gmina Słopnice w roku 2009 i 2010 nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki - nie było takiej
potrzeby.
Natomiast podpisana była umowa z Gabinetem Weterynaryjnym s.c. Monika
Wiśniewska, Tadeusz Tomera, 34-615 Słopnice 1111 - na realizację „Programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" poprzez:
a) sterylizację samic lub kastrację samców psów i kotów których właścicielami lub
opiekunami są osoby zamieszkałe w gminie Słopnice,
b) sterylizację samic lub kastrację samców
przebywających na terenie gminy Słopnice,

bezdomnych

psów

i

kotów

c) usypianie ślepych miotów psów i kotów których właścicielami lub opiekunami
są osoby zamieszkałe w gminie Słopnice.
2. W latach 2009 i 2010 nie wyłapywano i nie utrzymywano na koszt Gminy
bezdomnych zwierząt, gdyż nie było takiej potrzeby.
Natomiast zabiegom w ramach „Programu zapobiegania bezdomności ..." poddano
kilkadziesiąt zwierząt.
3. Koszt realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Słopnice" w roku 2010 wyniósł - 1080 zł.

w
Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

URZĄD GfcSNY W SPYTKOW1CACH
ul. ZJtGG i OŚ 6142.3.201*:HP
!

;

. ..,: • -:;v/o;._s-;.-:^ jtskie
tel.03367v 1,20, !a>;0'J ^ i S 60
Reęon 000547395, t i l P 55!-! 1-23-930

Spytkowice, dnia 28.03.2011 r.

:

(6)

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

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 w Spytkowicach podaje jak niżej:
1. Gmina Spytkowice tak w roku 2009 i 2010 posiadała stałą umowę podpisaną
ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ,
na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. W 2009 r. na koszt Gminy Spytkowice utrzymywano w schronisku 8 psów natomiast
w 2010 r. -6 psów.
3. W 2009 r. Gmina Spytkowice z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniosła koszty
w wysokości 3.947,27 zł. natomiast w 2010 roku-3394,15 zł. Zgodnie z zawartą umową,
Gmina Spytkowice płaci za dzienny pobyt psa w schronisku.

n

oć
Otrzymują:
L

Adresat

2. a/a

WÓJT
m

Strona l z l

^

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

//P

"Bernadeta Gwiazdoń" <bernadeta.gwiazdon@spytkowice.pl>
"UG Spytkowice" <urzad@spytkowice.pl>
13 maja 2011 08:56
Re: [Fwd: pilny monit]

W dniu 2011-05-13 08:22, UG Spytkowice pisze:
Witam!
Gmina Spytkowice (powiat nowotarski) nie posiada umowy z żadnym
schroniskiem ponieważ najbliższe schronisko w Nowym Targu odmówiło
podpisania umowy z uwagi na przepełnienie.
Problem z pieskami rozwiązujemy systemem "gospodarczym". Około 15 sztuk
bezdomnych psów w ubiegłym roku zostało rozdanych wśród mieszkańców.
Koszty jakie poniosła gmina wyniosły 800 zł ( szczepienia i odrobaczanie
przekazywanych psów).
pozdrawiam Bernadeta Gwiazdoń

T A 1 1 AC

1

Stary Sącz, 16 maja 2011 r.
Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
GK.7021.15.4.2011
dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 16.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu
13.05.2011) w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w latach 2009-2010, 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 Żywcu 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 schronisk,
ad. 2 i 3.
Nazwa zadania

Ilość
sztuk
w 2009

Kwota w
zł 2009

2 650,00
wyłapywanie psów i opieka do czasu
znalezienia nowego właściciela
Forma płatności jest dokonywana jednorazowo za każdą usługę.

Ilość Kwota w zł
sztuk
2008
! w 2008
8

2 800,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
mgr inż. Jan Migacz
SEKRETARZ GMINY
Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
tel. 48 18 446 02 70; fax. 48 18 446 02 70
gmina@stary.sacz.pl; www.stary.sacz.pl

WÓJT GMINY

.

.

STRYSZÓW

'Stryszów, dnia 31.03.2011 r.

IiR.6140.1.2011

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

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 2009-2010
na terenie Gminy nie wystąpiły przypadki bezdomnych zwierząt i w związku z tym
nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Sucha Beskidzka. 18.05.2011 r.

Nasz znak: STM.6140.16.2011

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 5
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że
podejmowaniem interwencji związanych z bezpańskimi zwierzętami
stanowiącymi
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 2009r. ujęto
i przewieziono do Schroniska 13 psów a w roku 2010 - 16 psów i również przewieziono do
Schroniska w Nowym Targu, Koszt opieki naci zwierzętami i utrzymania zwierząt
w Schronisku w roku 2009 wynosił 19.008,13 zł a w roku 2010 - 23.828, l Ozł.
Ponadto informuję, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie
Sucha Beskidzka, który obowiązuje na terenie naszego miasta są określone obowiązki
właścicieli wobec zwierząt. Do obowiązków właścicieli należy m.in. umieszczenie znaku
identyfikacyjnego w formie breloczka przy obroży psa, które co roku wydaje Gmina, Każdy
pies ma nadany numer ewidencyjny. Jest to niezbędne w identyfikacji właściciela zwierzęcia
w przypadku gdyby pies uciekł lub zabłąkał się.

BJ
Otrzymują:
l x Adresat
l \<v'a

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek l, 32-440 Sułkowice
Sułkowice, dnia 30.03.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 5
32-500 Chrzanów

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że Gmina Sułkowice udziela zleceń na
wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym Schronisku dla bezdomnych
zwierząt, Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ. W 2009 r w schronisku przebywało średnio
miesięcznie 7 psów, a w 2010 r 9 psów, które były utrzymywane na koszt gminy.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 9.649,17 zł, a w roku 2010 13.896
zł. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami oparta była na comiesięcznej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Zu
Sporządził: Maciej Budek
Urząd Miejski Sułkowice
tel. 12 2732075 wew. 20

3y ł g

GMINY
Sułoszowa, dnia 08.04.201 Ir.

Znak: UG- 603. 5

.2011

Fundacja Pro Animals
32 - 500 Chrzanów
ul. Żeromskiego 6

W związku z otrzymanym od Was pismem dotyczącym opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informujemy:
- w latach 2009 i 2010 gmina Sułoszowa nie miała podpisanej umowy na odbiór
bezdomnych zwierząt ze swojego terenu z żadnym ze schronisk, bo takiego w
najbliższej i dalszej okolicy nie ma;
- w 2010 roku umieściliśmy 4 psy w Zakładzie Opieki nad Zwierzętami w
Olkuszu ul. Sikorka 91, prowadzonym przez Olkuskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt;
- łączny koszt tego przedsięwzięcia to kwota 4800 złotych.
-'up, WÓJTA

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Sułoezowa
82-045 sułoszowa

f«S, 389-60-28, 389-60-32
m

Sułoszowa, dnia 16.05.2011r

Nasz znak: UG-603.8.2011

Fundacja Pro Animals
32-500 Chrzanów
ul. Żeromskiego

Uprzejmie informujemy, że nie posiadamy umowy z Olkuskim
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt na odbiór bezdomnych zwierząt z naszego
terenu.

mgr M. Słśpistap Gomjczyh
Otrzymują:

l.Adresat
2.A/a

Lokalizacja schroniska
z którym gmina
ma zawartą umowę na
wyłapywanie zwierząt i
zapewnienie opieki

2009 r.

2010 r.

Nowy Targ

Nowy Targ

Schronisko dla

Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt

Bezdomnych Zwierząt

Pani Celina

Pani Celina

Pawluśkiewicz

Pawluśkiewicz

Średnio -5 sztuki

Średnio - 7 sztuk

4 350,69 zł

9 699,53 zł

Liczba zwierząt
utrzymywanych
w schroniskach
na koszt gminy
Poniesione koszty
w związku z realizacją
zadania dot.
bezdomnych zwierząt
miesięczne zestawienie

xx

i'

na rachunku ze
Schroniska
Środki przeznaczone na
szczepienie psów oraz
zabiegi weterynaryjne ,

413,00 zł

1 329,63 zł

w tym sterylizacja

Opracowanie: Anna Klocek, Urząd Gminy Szaflary, te. 018-26-123-28
Szaflary, 03 czerwca 2011 r.

Strona l z l

Od:
"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 21:58
Temat:
Fwd: Fw: informacja
UG Szczawnica
--- Original message follows --Temat: Fw: informacja
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 23-03-2011 15:13

— Original Message
From: UM Szczawnica /Rolnictwo/
To: elzbieta.namvslowska-oDach@proanimals.org
Sent: Wednesday, March 23, 2011 12:35 PM
Subject: informacja
Dzień Dobry !
W odpowiedzi na Państwa e-mail Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje,
iż w roku 2009 i 2010 była podpisana umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Nowym Targu. W roku 2009 na koszt gminy w schronisku przebywały 2 psy
a w roku 2010 - 3 psy.
Zgodnie z podpisaną umową za pobyt psów w schronisku Gmina płaciła co miesiąc po
wystawieniu faktury przez schronisko.
W roku 2009 koszt realizacji zadania wyniósł 707,01 zł, natomiast w roku 2010-2 224,52 zł.
Pozdrawiam
J. Mastalska

2011-03-23

.

._,

. -~

•; r -

' SZERZYNY

Szerzyny, dnia 18.03.2011r.

38-246 Szercyny 521, tel.65-17-300

J

Identyfikator: 000551680
NIP- 873-17-74-648

G. 6140.2.2011

Fundacja ProAnimals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2011 r. informujemy, że w latach 2009 i 2010
Gmina Szerzyny nie posiadała stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt czy zapewnienie im opieki. We wskazanych latach Gmina otrzymała 3 zgłoszenia o
przypadkach

bezdomnych psów.

Po interwencji w kilku schroniskach celem zapewnienia

zwierzętom opieki okazało się, że schroniska są przepełnione i nie przyjmuj ą zwierząt od jednostek
samorządowych. Bezdomnym zwierzętom udało się znaleźć opiekunów wśród mieszkańców bez
ponoszenia kosztów finansowych przez gminę.

inż. Stanisław

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

Szerzyny, 17,05.201 i r.

40.4:2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.03.2011 r.,
Wójt Gminy Szerzyny informuje, że w latach 2009 i 2010, Gmina Szerzyny nie posiadała podpisanych
stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu swojej gminy.
We wskazanych latach Gmina otrzymała zgłoszenia o pięciu przypadkach bezdomnych
psów. Podjęto interwencję w przedmiotowych sprawach, Z powodu złego stanu zdrowia uśpieniu
poddano trzy psy. Dzięki przeprowadzeniu akcji informacyjnej na terenie naszej gminy udało się
znaleźć nowych opiekunów dla dwóch bezdomnych psów.
Uśpienia w/w psów dokonał miejscowy lekarz weterynarii, za co wystawił jednorazową
fakturę za wykonanie usługi na sumę 800,00 zł.

!

/i

G&bryd

KEFEMTU
MFSJ*

Otrzymują:
1. Adresat,

2, a/a.

mmo s M

GPGG.6140.3,2011

Świątniki Górne, dnia 17.05.2011 r.

Fundacja "Pro Animais Na Pomoc Zwierzętom"
ul. Żcromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Państwa pismo 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 Miasta i Gminy w Swiątnikach
Górnych informuje:
1. Urząd Miasta i Gminy w Swiątnikach Górnych zawarł bezterminowe porozumienie z
Fundacją "Zwierzę nie jest rzeczą", ul. Batalionu "Skała" AK 8/36, 31-273 Kraków, w
zakresie wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt z terenu gminy Świątniki
Górne.
2. W roku 2009 pr/ekazano 8 psów, zaś w roku 2010 przekazano 19 psów z terenu Gminy
Świątniki Górne.
3. W roku 2009 za bezdomne zwierzęta zapłacono kwotę 7003,94 zł, zaś w trakcie roku
budżetowego 2010 kwotę 8300,00 zł.
4. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
,4} Adresat;
2. a/a

Strona l z l

Od:
Do:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>

Wysłano: 29 marca 2011 22:40
Temat:
Fwd: Fw: informacja
U M Tarnów

--- Original message follows --Temat: Fw: informacja
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 29-03-2011 11:35

— Original Message —
From: Stefan Panek
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, March 29, 2011 11:19 AM
Subject: informacja
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje.
Gmina Miasta Tarnowa nie ma umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Na terenie Tarnowa nie wyłapuje się bezdomnych zwierząt, gdyż nie ma takiej potrzeby - większość psów
od czasu do czasu luźno biegających to psy wypuszczone przez właścicieli bez opieki.
Stosuje się natomiast nadzwyczajne interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt wymagających
doraźnej opieki bądź zwierząt zagrażających mieszkańcom. Przewidziane są także interwencje w
przypadku konieczności odebrania zwierzęcia właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o chronię
zwierząt.
Interwencje te wykonuje ekipa Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie. Azyl dla psów i Kotów jest
prowadzony przez jednostkę gminną- ZSOK przy ul. Cmentarnej w Tarnowie.
W 2009 r. do Azylu przyjęto 280 psów i 17 kotów, w 2010 r. przyjęto 300 psów i 50 kotów.
Koszty prowadzenia Azylu i interwencji w 2009 r. -195.810 zł, w 2010 r. -195.810 zł.
Stefan Panek
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusów 4628 (20091122)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

901 l-f

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 09:45
Fwd: Fw: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

UG Tokarnia

--- Original message follows --Temat: Fw: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 21-03-2011 0:13

— Original Message —
From: Jarosław Kędzior
To: eizbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, March 18, 2011 2:27 PM
Subject: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
Witam, Wójt Gminy Tokarnia, w odpowiedzi na Państwa wniosek wyjaśnia co naste puje ;
W 2009 r. i 2010 r. Gmina Tokarnia posiadała Umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Celina
Pawluśkiewicz w Nowym Targu, Ulica Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ, także na 2011 rok podpisano
umowę z tym samym schroniskiem .

Dane o ilości zwierząt:
2009 - O
2010-4 psy

Koszty realizacji zadania :
2009 - O
2010-894,50 zł

Pozdrawiam serdecznie . Wójt Gminy Tokarnia
Osoba do kontaktu - Jarosław Kędzior
UG Tokarnia
32-436 Tokarnia 380
12 2747022 pn.-pt. 7:30 -15:30
i.kedzior@tokarnia.info.pl

901 1_

Tomice, dnia 30.03.2011 r.

URZĄD GMINY
Tomice
34-1OO Wadowice
woj małopolskie

NIP 551-11-63-935

FiinHaria Pro \nim-.ik

punaacja rro Ań

- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Lwowska 13
34-100 Wadowice

RRG.6140.1.2011
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2011 r. Urząd Gminy Tomice przekazuje
następujące informuje:
1) Do l października .2009 r. Urząd zlecał doraźnie wyłapanie i zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu, 32-300
Olkusz, ul. Sikorskiego 91. Od l października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. mieliśmy
podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Cieszynie przy
ul. Cichej 10 w zakresie odbierania, dostarczania i przetrzymywania bezpańskich
zwierząt. W 2010 r. kontynuowaliśmy współpracę Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Cieszynie.
2) Do w/w schronisk zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. przekazaliśmy odpowiednio
2 psy.

3) Koszt realizacji całego zadania wynosił odpowiednio:
w 2009 r. - 5 400 zł,
w 2010 r.-11 464 zł.

Formy płatności za opiekę:
- jednorazowa opłata w wysokości 1200 zł za umieszczenie zwierzęcia w Schronisku
Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu
- ryczałt w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie oraz wynagrodzenie w wysokości
732 zł (za każde zwierzę odebrane z terenu gminy Tomice przpz Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10).
l up. WÓJT/fGMlNY TOMICE

Otrzymują:

l x Adresat
lx a/a

mgrinż, Ryhzard Córalczyk

SEKRETARZ GMINY

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
17 marca 2011 21:12
Fwd: Opieka nad bezdomnymi zwirzętami=?UTF-8?B??=

UG Trzciana
— Original message follows —
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwirzętami=?UTF-8?B??=
Od: plan <plan@trzciana.pl>
Do: "elzbieta.xn-namysowska-opach-nyc@proanimals.org" <elzbieta.xn— namysowska-opach-

nyc@proanimals.org >
Data: 17-03-2011 14:36

Dotyczy pisma z dnia 15.03.2011 r. (wpł. 16. 03.2011 r.)
Urząd Gminy w Trzcianie odpowiada na zadane pytania na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłpywania"
1. Gmina Trzciana w 2009 i 201 Or. miała i ma nadal podpisaną umowę z Schroniskiem Dla
Bezdomnych
Zwierząt, Celina Pawluśkiewicz, Nowy Targ, ul. Kokoszków 101,

2. Bak danych,
3. Brak danych.

Pozdrawiam
Aleksandra Kukła

901 i.r

Trzebinia 28.03.2011 r.

Fundacja „Pro AnimalsNa Pomoc Zwierzętom"
•

Ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Nasz znak: GK-KGK.6140.7.2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 20 marca 201 Ir. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Miasta
w Trzebini- Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udziela
odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie l
Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzieliła zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Odp. Gmina Trzebinia posiadała stałe umowy na:
- wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska bezdomnych zwierząt w Raciborzu- Rafał
Pałka, Olkusz ul. Sikorka 91,
- przyjęcie i przetrzymanie bezdomnych zwierząt- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Raciborzu ul. Komunalna 9
Pytanie 2.
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?
Odp. W 2009 roku wyłapano 21 psów, w 2010 roku wyłapano 22 psy.
Pytanie 3
Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Odp. Rok 2009- 42.882,00 zł, rok 2010- 47.159,04 zł. Kwoty obejmują wyłapanie, transport,
umieszczenie psów w schronisku oraz w 2010 roku sterylizację kotów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

SOiS. 1431.3.2011

Trzyciąż dnia 28.03.2011 r.

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami" Urząd Gminy
Trzyciąż przesyła następujące informacje:
1. W 2009 r. i 2010 r. Gmina Trzyciąż zawarła umowę na transport i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Prywatną Lecznicą Zwierząt ul: Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom
reprezentowaną przez P. Jerzy Zieliński
2. W 2009 r.wyłapano i wywieziono 10 sztuk bezdomnych zwierząt
W 2010 r. wyłapano i wywieziono 9 sztuk bezdomnych zwierząt
3. Kwoty za wyłapywane bezdomne zwierzęta:
- 260 zł + 7% podatku VAT- za pierwsze wyłapane zwierzę
- 150 zł + 7 % podatku VAT- za kolejne
Kwota przeznaczona w budżecie UG na 2009r. wynosiła 14 400 zł
Kwota przeznaczona w budżecie UG na 2010r. wynosiła 14 400 zł
Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a UG

Trzyciąż dnia 18.05.2011 r.

Fundacja Pro Aniraałs - Na Pomoc Zwierzętom
uł: Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dot umowy z podmiotem,
któremu gmina Trzyciąż zleciła wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami za rok
2010/2011, Urząd Gminy 'Trzyciąż przesyła następujące informacje:
- W dniu 03,01.2011 r. Gmina Trzyciąż zawarła umowę z Panem Jerzym Zielińskirn
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzącym
Lecznice w Wolbromiu, ul: Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom,
- Zadaniem Zleceniobiorcy jest:
a) wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Trzyciąż,

b) przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, z terenu Gminy Trzyciąż

c) zajmowanie się bezdomnymi i rannymi zwierzętami z terenu Gminy Trzyciąż
d) lokowanie bezdomnych zwierząt u osób chętnych do przejęcia celem dalszego ich
utrzymywania i dających rękojmię prawidłowej opieki,
e) likwidowanie ślepych miotów i chorych zwierząt przez uśpienie,
f) wykonywanie innych prac związanych z prowadzeniem akcji likwidacji
bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta.
- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wyłapywania bezdomnych zwierząt w
sposób nie zagrażający ich zdrowiu przy użyciu poskramiacza z pętlą lub broni
pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt.
- Zleceniobiorca zapewni przy postępowaniu ze zwierzętami, w razie potrzeby, pomoc
lekarsko- -weterynaryj na.
- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada należyte przygotowanie i zaplecze do wykonania
zlecenia
- Z, tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca
zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie:
- 280,00 zł + 8% podatku VAT, za pierwszego złapanego psa w danym dniu
- 180.00 zł + 8% podatku VAT, od każdej następnej sztuki.
- Łączna wartość w okresie obowiązującej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto:
14,000 zł {słownie: czternaście tysięcy złotych oo/!0° gr.)
- Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru interwencji z terenu Gminy
Trzyciąż
- Okres obowiązującej umowy od dnia 03.01,2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
Otrzymuje;
Adresat

a/aUG

-, «.
;

:V

;

^ i / ' h r * •-

i / /1 J K'

EJSKI
ó't"~ \ •- \-

u)

i;r

,,

Ident. 00052780?

,

f / VV

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów
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GPMK.6140.6.2011.BN

Tuchów, 2011-03-21

W odpowiedzi na e-maila Urząd Miejski w Tuchowie niniejszym podaje:
-

w latach 2009 - 2010 Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt działającemu na naszym terenie weterynarzowi. Gmina nie posiada stałej
umowy z schroniskiem dla zwierząt. Obecnie trwają działania w celu podpisania
umowy ze schroniskiem.
- w roku 2009 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 3 psy, a w roku 2010 -7
psów,
- koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł - 375,00 zł , zaś w roku 2010
-2 718,00 zł.

Otrzymują:
2. A/a.

zU

P-

Kierownik Weratu
Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego

//t P
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów

GPMK.6140.6.2011.BN

Tuchów, 2011-05-16

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07,05.2011 r. Urząd Miejski w
Tuchowie uprzejmie informuje, że :
- obecnie trwają prace legislacyjne nad podjęciem uchwały w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tuchów oraz dalszym postępowaniu z nimi,
- w roku 2009-2010 wyłapywania bezdomnych psów dokonywał lek. Weterynarii
Jacek Kańka właścicile Lecznicy Weterynaryjnej 33-170 Tuchów, ul. Mickiewicza
50,
- wyłapywane zwierzęta były przebadane , zaszczepione przeciw wściekliźnie i
przekazywane osobom, które wyraziły chęć zaadaptowania psa.
Ponadto wyjaśniamy, że Schronisko dla zwierząt w Tarnowie odmówiło z nami zawarcia
umowy na świadczenie usług w zakresie umieszczania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyłapywanymi na terenie naszej gminy.
Tutejszy urząd wystąpił z pismem o zawarcie wspomnianej umowy do trzech schronisk i
oczekujemy odpowiedzi.

Otrzymują:
1. Adresat.

2. Ala.

/fp
WÓJT GMINY
UŚCIE GORLIGKIE
38-315UścieGorllckle

Uście Gorlickie, dnia 25.03.2011 r.

BPŚ.604.3.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.03.2011 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w latach 2009 - 2010
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.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

http://poc2tal0.02.pl/

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi na
terenie Gminy Wadowice, informujemy:
1 . W 2009 r. oraz 2010 r. bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Wadwoice były przekazywane do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, z którym mieliśmy podpisaną umowę (odbiór oraz zapewnienie opieki),
2. W 2009 r. do schroniska doprowadzono 20 psów (na koniec 2009 r, przebywało 11 psów), w 2010 r, do
schroniska doprowadzono 25 psów (na koniec 2010 r, przebywało 9 psów).
3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 13.000 zł, forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
Koszt realizacji zadania 2 2010 r, wyniósł 19.000 zł, forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
Wyk. Anna Żmija
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach

WGK0Ś;6.134,11.11

Wieliczka, dnia 16.05.2011 r.

Fundacja Pro-Animals
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.20.11 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska udziela następującej informacji:

Ad. 3
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka podpisał w 2009 r. i w 2010 r, umowę w sprawie
przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy - Schronisko dla bezdomnych
zwierząt Celina Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, Nowy Targ. Podpisano również
umowę z przychodnią weterynaryjną Bożena ścirka - Pławecka ul. Kolejowa 149, 34-400
Nowy Targ, w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku.
Natomiast nie podpisano umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W przypadku zgłoszenia, działania interwencyjne podejmuje Straż Miejska z Wieliczki
wraz z pracownikiem schroniska.
Ad. 4
Ilość wyłapanych i przetrzymywanych bezdomnych zwierząt przedstawia poniższa tabela:
j Schronisko dla
2009 r.
j
2010 r.
| bezdomnych
Ilość
Stan na koniec
Stan na koniec
Ilość
zwierząt
:
doprowadzonych
miesiąca (szt)
doprowadzonych
miesiąca (szt)
j

\

(szt)

i

(szt)

37

3

28

33

4

28

30

4

32

6

27

ILuty

10

35

j Marzec

6

t Kwiecień

4

f Maj

7

j Czerwiec

4

28

1 Lipiec

4

29

; Sierpień

3

28

Wrzesień

7
6

;
;

7

j

! Październik
Listopad

j

i

i

10

i Styczeń

33

30

34

4
i

i

5

s

1

35
36

7

37

31

10

43

34

3

38

31

Mf

j Grudzień
(Razem

65

63

W każdym miesiącu psy przebywające w schronisku są adoptowane lub odbierane przez
byłych właścicieli,
Ad. 5
Płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej ewidencji oraz
w związku z interwencjami niecierpiącymi zwłoki:

• koszty przetrzymywania zwierząt w schronisku : 46 95 1 ,39 zł za 2009 rok
63 772,57 zł za 20 1 0 rok.
• koszty opieki medycznej nad. zwierzętami w schronisku: ł 152,96 zł za 2009 rok
2197,11 zł za 20 1 0 rok
• koszty niezwłocznych interwencji: l 554r05 zł za 2009 rok
798,96 zł za 20 1 0 rok
Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosi:
• 49^658,84 zł za 2009 rok
• 66 768,64 zł za 20 1 0 rok

Gmina Wieliczka jest zainteresowana udziałem w zamyśle utworzenia na terenie
województwa małopolskiego schronisk miedzygrninnych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. WGKOŚ

URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ
32-089 Wielka Wieś ul. Wesoła 48; tel.:(012) 419 17 01-05, fax:(012) 419 1705
e-mail: ug@~wielka-wies.pl;
www. wielka-wies.pl

WRLOS.7021.21.2011.ZO

Wielka Wieś, dnia 31.03.2011 r.

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udostępnienia informacji publicznej
Urząd Gminy Wielka Wieś, uprzejmie informuje:
W roku 2009 z terenu Gminy Wielka Wieś nie zostało wyłapane i wywiezione do
schroniska żadne bezdomne zwierzę,
W roku 2010 z terenu Gminy Wielka Wieś zostały wyłapane i wywiezione do
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krekowie - 33 psy.
Poniesione koszty realizacji całego zadania w roku 2010 wyniosły 53 651,54 zł,
(słownie pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 54/100), według faktur
opartych na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.
Zgodnie z pismem WS-07.7080-10/09 z dnia 23.02.2009 r. przesłanym przez Urząd
Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska poinformował tut. Urząd że
w szczególnych sytuacjach Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa będzie wyrażał zgodę na leczenie i przetrzymywanie psów z Wielkiej Wsi na terenie
Schroniska przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, powyższe stanowisko zostało również uzgodnione
z Krakowskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami.
Z

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Fundacja Pro-Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 7
32-500 Chorzów

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

Wieprz dnia 28.03.2011 r

Urząd Gminy Wieprz w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 17 marca 2011 r
uprzejmie informuje, że w latach 2009r i 2010 r r mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie
i opiekę bezdomnych zwierząt z „Firmą Handlową Beata Kowalczyk Cieszyn ul. Cicha l O
właścicielem schroniska zwierząt ,^4zyl „ w Cieszynie .
W 2009 r zostało wyłapanych 6 bezdomnych psów i 2010 r 10 psów a koszt wyłapania
zwierzęcia wynosił 732 zł oraz tut. Urząd ponosi miesięczne koszt utrzymania schroniska w
kwocie 1000,00 zł za jeden miesiąc.
W roku 2009 r koszt całego przedmiotowego zadania wyniósł 11.300, zł natomiast w
2010 r wyniósł 23.240 zł są to sumy łączne i kosztami interwencyjnymi związanymi z
zwierzętami biorących udział w kolizjach z samochodami na drogach publicznych..

URZĄD GMINY

33-122 WIERZCHOSŁAWICE
woi małopolskie
-10-

Wierzchosławice dn. 2011.03.21

EDG.6140.4.2011

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2011 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 2009 i
2010 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:
-2009 r.- 5923,90 zł.,
-2010 r.- 7290,80 zł. .
Płatność dokonywana jest za opiekę weterynaryjną co miesiąc 2009 - 150,00 zł;
2010 - 160,00 zł a za usługę wyłapania zwierzęcia każdorazowo po wykonaniu
zadania. Opłata stała za udostępnianie boksów w azylu wynosiła w 2009 r. 100,00 zł/1 m-c , w 2010 r. - 125,00 zł/1 m-c .
W przeciągu roku 2009 zanotowano 6 przypadków zgłoszenia wałęsających się
psów , a w 2010, 11 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.

|4/Y c i m- £^0u*? ^c
URZĄD GMiMY

33-270 WIETRZYCHOWICE

NIP 871-10-20-797 Regon 000549996

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nasz znak : OŚC.6140.1.2011

Wietrzychowice 18 marca 2011 r.

Urząd Gminy w Wietrzychowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca
2011 w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w 2009 i
2010 r Gmina Wietrzychowice nie miała podpisanych stałych umów czy zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, ponieważ brak jest miejsc
w schroniskach i w ogóle mało jest schronisk na naszym terenie z którymi moglibyśmy
podpisać tego typu umowę.
Gmina Wietrzychowice jest jedną z najmniejszych gmin w województwie małopolskim i
najmniejszą w powiecie tarnowskim i sprawy bezdomnych zwierząt nie stanowią większego
zagrożenia i uciążliwości i są rzeczą nadzwyczaj rzadko spotykaną. W ubiegłym i bieżącym
roku nie zanotowano przypadków wałęsających się czy też bezdomnych psów.
Tak więc nie poniesiono z tego tytułu w 2009 i 2010 r żadnych kosztów finansowych.
Regulacje prawne w tym zakresie są częściowo ustalone w rozdziale VII Uchwały
Nr XXX/23 5/2006 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie
„ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice".
Ponadto informuję, że gmina Wietrzychowice współpracuje z miejscowym Komisariatem
Policji, który pomógł wyeliminować wędrówki psów wałęsających się ulicami.
Gmina Wietrzychowice cały czas czyni starania aby podpisać umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnię im azylu. Główną przeszkodą w realizacji tego zadania jest
mała ilość schronisk dla bezdomnych zwierząt i przede wszystkim brak w nich miejsc na
umieszczanie bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

WÓJTp-GjJMINY
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BRGK.6140.12.201 l.TPIl

Wiśniowa 24-05-201 Ir,

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy w
Wiśniowej informuje:
l .Gmina Wiśniowa zawarła urnowe ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym
Targu na zabranie tych zwierząt oraz zapewnienie im opieki. Dotyczy to również 2011 roku,
2.Bezdomne psy zostały zabrane oraz przebywały w w/w schronisku w ilości:
2009 ruk -2szt.
2010 rok -3szt.
3.Koszty związane z działaniami wymienionymi w punkcie l i 2 wniosły:
2009 rok -731,59 zł.
2010 rok -750,83 zł.
Ponoszono opłatę za transport psów / kotów nie było / oraz miesięczną należność za
opiekę i wyżywienie w schronisku, po wystawieniu faktury.

/

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

Nasz znak GRR. 6130. l .2011

Wojnicz, dnia 11.05.201 Ir

Dotycz}': Sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie sposobu i skutku
wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem'5
przewidzianego ustawa 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 psa 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 zadania w roku 2009 wyniósł 7338.55 zł. umieszczono w schronisku 6 szt psów.
Koszt zadania w roku 2010 wyniósł 11.194.98 zł. umieszczono 8 szt. psów.
Ponadto informuję, że w/w wydatkach są też poniesione koszty: na zakup paszy, leczenie
bezdomnych zwierząt.
Nadmieniam , że za każdorazowe interwencje -zlecenie ,umieszczenia zwierzęcia
w schronisku jest wystawiana faktura . „Zleceniobiorca" na początku roku wystawia
jednorazowo fakturę za udostępnienie boksu, który jest zarezerwowany dla psów
przywiezionych z. terenu naszej gminy.

Otrzymują:
lx Adresat
l x aa
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Wolbrom, dnia 09 maja 2011 r.

WTI.6140.1.2011
Fundacja ProAnimals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32- 500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.03,2011 r. ( data wpływu: 21,03.2011 r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż:
Ad. l

W 2009 i 2010 r. Gmina Wolbrom podpisała umowę z Panem Jerzym Zielińskim,
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzącym Prywatną
Lecznicę dla Zwierząt w Wolbromiu, ul. Olkuska 5, 32- 340 Wolbrom.
Ad. 2

Ilość zwierząt wyłapanych w 2009 r. wynosi 68 szt., natomiast w 2010 r, 71 szt.
Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2009 r. -12.516,71 zł, a w 2010 r.-12.740,67 zł.

Otrzymują;
( 1. 5 Adresat
^-^.„^

2. A/a

w
Wolbrom, dnia 31 maja 2011 r.
WTI.6140.1.1.2011
Fundacja ProAnimals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32- 500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2011 r. ( data wpływu: 26 maja 2011 r.) w sprawie
wyjaśnienia rozbieżności wyjaśniam, iż po ponownym zweryfikowaniu faktur wystawionych przez
prywatną lecznicę dla zwierząt Pana Jerzego Zielińskiego w Wolbromiu, ul. Olkuska 5, 32- 340
Wolbrom wynosi:
-

w 2009 roku ilość wyłapanych zwierząt wynosi 67 sztuk na kwotę 11 796,73 zł zgodnie z
wystawionymi fakturami;

-

w 2010 roku ilość wyłapanych zwierząt wynosi 53 sztuk na kwotę 10 979,70 zł zgodnie z
wystawionymi fakturami.

Z up. Burmistrza

/-/
Aneta Perek
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Strona l z 2

MF
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2011 22:04
Fwd: Informacja publiczna - Gmina Zabierzów

UG Zabierzów

--- Original message follows —
Temat: Informacja publiczna - Gmina Zabierzów
Od: Piotr Madej <p.madej@zabierzow.org.pl>
Do: "fundacja@proanimals.org" <fundacja@proanimals.org>

Data: 01-04-2011 10:39

Zabierzów, dnia 31 marca 2011 roku
ZOP. 1431.15.2011

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom

ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Działając z upoważnienia Wójta Gminy Zabierzów, na podstawie art. 10 ust. l i 13 ust. l w zw. z
art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz.
1198 ze zm.) oraz §79 ust. 4 Statutu Gminy Zabierzów (Załącznik do Uchwały Nr XVIII/96/03 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 29 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów - Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 430 póz. 4770 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 marca 2011 roku Fundacji Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom z
siedzibą w Chrzanowie niniejszym udostępniam żądaną informację publiczną i uprzejmie wyjaśniam, że:
1) gmina zawarła umowę w 2009 r. i 2010 r. ze Schroniskiem dla Zwierząt w Olkuszu, ul.Sikorka91,
w sprawie zapewnienia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu gm. Zabierzów i utrzymywania w schronisku, leczenia, utylizacji oraz
przekazywania osobom trzecim;
2) w 2009r. wyłapano i przewieziono do Schroniska 32 bezdomne psy i 7 kotów. Z kolei w 2010r.
wyłapano i przewieziono do schroniska 2 koty i 47 psów (dwa z nich zostały odebrane przez właścicieli);
3) środki budżetowe gm. Zabierzów zaplanowane i wykorzystane na zadania związane z
zapewnieniem ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wyniosły w 2009r. - 30 000,00 zł., w roku
2010 - zaplanowane 74 000,00zł., wykorzystane 63 000,00zł.
Sposób uiszczania należności za w/w usługi przedstawiał się następująco:
- rok 2009 ryczałtowa kwota, uiszczona w całości planowanych środków bez względu na ilość zwierząt,
- rok 2010
pierwsze półrocze: 800,00 zł.- wyłapanie zwierzęcia i transport do schroniska
l 500,00 zł. bezterminowe utrzymanie jednego zwierzęcia
drugie półrocze:
800,00 zł wyłapanie zwierzęcia i transport do schroniska
200,00 zł za każdy miesiąc utrzymywania jednego zwierzęcia
Z upoważnienia
Inspektor
Piotr Madej
Zespół Obsługi Prawnej

9011-

tel. (014) 6^;£t"^yo551330

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul.Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
N/z.UM.IV.6140.6.11

Zakliczyn,dnia 21.03.2011 roku

Urząd Miejski w Zakliczynie w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2011
roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję,że Gmina posiada zawartą umowę z panią Celiną Pawluśkiewicz
prowadzącą schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
W roku 2009 Gmina ponisoła koszty za utrzymanie psów schronisku w wysokości
l .317 złotych, natomiast w roku 2010 w wysokości 4.630,41 złotych.
Cały koszt zadania w roku 2009 i 2010 za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł 9 322,66 złotych.
Z up. B

Otrzymują;
l .adresat
2.a/a.

nttps^/pocaa.nazwa.p.nnaeK.pi
W odpowiedzi na Pani zapytania przesyłam następujące informacje dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Zakopane w latach 2009-2010:
Opiekę nad psami bezdomnymi z terenu Miasta Zakopane w latach 2009-2010 oraz
obecnie zostało powierzone Schronisku dla zwierząt - Nowy Targ ul. Kokoszków 101.
W 2009r. z terenu Gminny Miasto Zakopane przekazano do schroniska 39 psów, a w
2010r. - 60,
Na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2009r. Gmina przekazała
33 922,10zł, a w 2010r. - 42 669,94zł.
W 2010r. Burmistrz przeprowadził w oparciu o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie konkurs na realizację zadania z
zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn, :
Zapewnienie opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy Miasto Zakopane. Na ten cel
przekazano 10 OOOzł. Zadanie to było realizowane przez Krakowskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami.
E poważaniem
Andrzej Staszak
Urząd Miasta Zakopane

2011-06-1] 10
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ZATOR
URZĄD MIEJSKI w ZATORZE

32 - 640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego l
tel. (0-33) 84 12 215, fax (0-33) 84 10 206

DZ.6140.1.2011

Zator dnia 07.04.20 1 1 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
UL. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z 17.03.2011 r.
Informujemy, że w poprzednich latach nie posiadaliśmy stałej umowy na
wyłapywanie bezpańskich psów z uwagi na trudności ze znalezieniem schroniska, które
podpisałoby z nami stałą umowę.
Najbliższe schronisko dla psów znajduje się w Oświęcimiu, jednak z uwagi na
ograniczoną ilość przetrzymywania psów nie mogło podpisać z nami stałej umowy.
W obecnej chwili posiadamy podpisana umowę z Lecznicą dla Zwierząt „ Zasolę"
w Oświęcimiu, ul. Garbarska 10, która zapewnia nam opiekę i odbiór bezpańskich psów
z terenu Gminy Zator.
W 2009 r. i 2010 r. zgłaszane przypadki wałęsania się bezdomnych zwierząt
załatwiane były na zasadzie każdorazowego zlecenia firmie pn. Schronisko Bezdomnych
Zwierząt, Opieka nad Zwierzętami, Rafał Pałka, Olkusz, ul. Sikorka 91.
W 2009 r. na zlecenie Gminy Zator zostały wyłapane dwa psy które zostały
odebrane do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu - łączny koszt w 2009 r.
wyniósł 2400,00 zł.
W 2010 r. było wyłapanych 10 bezpańskich psów oraz trzy młode psy porzucone w
Rynku w Zatorze łączny koszt wyniósł 14 000 zł. psy odebrano do Schroniska
Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu.
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.
Otrzymują:

1 . Adresat

2

A/a

POWAżłłS

BURMISTRZA

toż. Maciej RomańsW

Strona l z l

2 & w<?'[*•

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
23 marca 2011 21:55
Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej

UG Zawoja

--- Original message follows —
Temat: Fw: Udzielenie informacji publicznej
Od: eizbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 23-03-2011 15:03

— Original Message —
From: Barbara Zgubisz-Pierog
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Wednesday, March 23, 2011 9:49 AM
Subject: Udzielenie informacji publicznej
Zawoja, dnia 23.03.2011 r.

OS.6143.1.2011.BZP

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na Państwa maiła z dnia 17.03.2011 roku (data wpływu 18.03.2011 r.) dotyczącego
prośby o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie
informuję iż:
1. Gmina Zawoja w latach 2009 i 2010 miała stałe umowy na wyłapywanie zwierząt i zapewnianie im
opieki podpisane z Gabinetem Weterynaryjnym w Zawoi oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu.
2. W roku 2009 zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem Gabinetu Weterynaryjnego, znaleziono 4
bezdomne psy, które znalazły nowych właścicieli.
W roku 2010 zwierząt było 10 i wszystkie znalazły dom.
3. Za zadania wyszczególnione w pkt 1, w roku 2009 Gmina Zawoja zapłaciła zryczałtowane
wynagrodzenie w kwocie 3 tyś. zł za kwartał tj. 12 tyś. za rok. W roku 2010 w pierwszym półroczu
wypłacono jednorazowo 8560 zł brutto, w drugim półroczu jednorazowo - 9000 zł brutto. W sumie,
w roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł 17560 zł brutto.

Z poważaniem
Barbara Zgubisz-Pierog
Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa

om i_

Zembrzyce, dnia 18.03.2011 r.

OŚ-7632/7/2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Zeromskiego 6
32-500 Chrzanów
elzbieta.namyslowska-opach@proaninrials.org

dotyczy: udzielenia informacji

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.03.2011, Urząd Gminy Zembrzyce udziela
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
Ad l. W roku 2009 i 2010 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki na czas znalezienia dotychczasowego lub nowego właściciela, Gmina
udzieliła zlecenie Gabinetowi Weterynaryjnemu z miejscowości Zawoja.
Ad2. W 2009 roku zbiorcze zestawienie zwierząt objętych usługą weterynaryjną
wyniosło 7 szt.
W 2010 roku zbiorcze zestawienie zwierząt objętych usługą weterynaryjną
wyniosło 9 szt.
Ad3. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł l 715,00 zł
W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 4 708,00 zł
Opłata była jednorazowa za każde znalezione bądź wyłapane zwierzę (leczenie,
odżywanie i znalezienie dotychczasowego lub nowego właściciela).
Z up. Wójta Gminy
Grażyna Fuj a
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
l x Adresat
l x a/a

Strona l z l

Mf
Argos/BOZ
Od:
Do:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>

Wysłano: 1 5 czerwca 201 1 22:33
Temat:
Fwd: Re: pilny wniosek
UG Zielonki

— Original message follows --Temat: Re: pilny wniosek
Od: Anna Jednaka <anna.jednaka@zielonki.pl>
Do: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Data: 13-06-2011 14:24

Witam,
W odpowiedzi na e-maila informuję, iż Gmina Zielonki od 2009 roku nie posiada podpisanej umowy z
żadnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. W roku bieżącym jak i w latach ubiegłych zostały
wysyłane do okolicznych schronisk zapytania ofertowe dotyczące podpisania umowy w zakresie
wykonywania usługi - odławiania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Zielonki, niestety żadne ze schronisk nie wyraziło woli zawarcia takiej umowy z naszą gminą.
W 2009 roku jak już informowaliśmy pismem z dnia 09.07.201 Or. znak: GR.7082-2/10 zostały przekazane
3 bezdome psy do Schroniska Bezdomnych Zwierząt "Hotel dla zwierząt" Rafał Pałka, Olkusz, ul. Sikorka
91 oraz jeden bezdomny pies do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3.
Jednorazowy koszt umieszczenia jednego bezdomnego zwierzęcia w Schronisku Bezdomnych Zwierząt
"Hotel dla zwierząt" w Olkuszu -1200 zł. W przypadku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
rachunek za utrzymanie jednego bezdomnego zwierzęcia w schronisku płacony miesięcznie do chwili
wydania psa nowemu właścicielowi - całkowity koszt utrzymania powyższego psa 311 zł.
W 2010 roku zostało wyłapanych i przewiezionych do Firmy „Opieka nad zwierzętami" Rafał Pałka
Olkusz, ul. Sikorka 91 - 14 psów oraz 3 koty za kwotę 1200 zł za jedno bezdomne zwierzę.

Z poważaniem
Anna Jednaka
Referat Geodezji, Rolnictwa i
Gospodarki Gruntami
tel:(012)2850850wew. 206

Original Message
From: Fundacja Pro Animals
To: anna.iednaka@zielonki.pl
Sent: Monday, June 13, 2011 11:27 AM
Subject: pilny wniosek

Nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę o udzielenie informacji publicznej do
załączonego wniosku.
z poważaniem
prezes Fundacji
Jolanta Racka

2011-06-15

te.. Ol4-645-60 r' '
te!./fax 014-645-64 20 1
a

y

e maii ugzabno@zabno p,

N. znak: RGG .6140.8.2011

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

Żabno , dnia 28.03. 2011 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 20lir 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 siedmiu zwierząt.
W 2009r mieliśmy na terenie naszej gminy 16 przypadków interwencji w sprawie
bezdomnych psów . W 2010r - 18 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 2009r było cztery potrącenia psów ze skutkiem śmiertelnym oraz trzy
zwierzęta zostały uśpione (2 ślepe mioty , 2 psy stare, nie rokujące nadziei na wyleczenie).
W 2010r było trzy potrącenia psów, dwa ze skutkiem śmiertelnym , jeden został uśpiony,
gdyż przypadki te nie rokowały możliwości wyleczenia , natomiast 12 zwierząt zostało
oddane do azylu dla zwierząt w Tarnowie . Dla siedmiu psów i jednego kota znaleziono
opiekunów.
Koszt realizacji zadania za 2009 r. wynosił 6405,00 zł, natomiast za 2010 r. wyniósł
7099,00 zł.
Z up. BURMISTRZA
mgr Dui'iiim\fórka

Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

K I E R O W N K R/EFERATU
ROLNICTWA i GOSPODARKI GRUNTAMI

