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Fundacja „Pro Animals"
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na Pastwa wniosek dotyczący udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

1. W 2011 roku gmina miała zawartą umowę ze schroniskiem Pani Beaty
Kowalczyk w Cieszynie, które odebrało 24 psy. Gmina ponosiła za
wyłapanie i utrzymanie psa jednorazową opłatę oraz opłatę miesięczną
na utrzymanie zwierząt w schronisku. Ponadto sfinansowano sterylizację
bezdomnej kotki przekazanej do adopcji. Łączny koszt w 2011 roku
wyniósł 45 639,88 zł

2. W bieżącym roku Gmina ma zawartą urnowe również ze schroniskiem
Pani Beaty Kowalczyk w Cieszynie.
W załączeniu kopia uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2012 rok, uchwała znajduje się na stronie ;www.alwernia.pl.



Andrychów, 23.03.2012 r.
BSM.5520.6.2.2012.JB

Odpowiedź do Fundacji Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom  w związku z wnioskiem z dnia 
17.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej.

Ad 1.

– Gmina Andrychów w 2011 r. miała podpisaną umowę ze schroniskiem w Cieszynie 
z    siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10 ;

– wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się firma  „ESKALIBUR”, z siedzibą 
34-120 Andrychów ul. Konstytucji 3 Maja 67 ;

– opiekę nad chorymi lub rannymi zwierzętami sprawował Gabinet Weterynaryjny Ryszard 
Piętka, Zygmunt Zieliński z siedzibą 34-122 Wieprz 235.

Ad 2.

Łącznie w 2011 r. wyłapano 78 psów w tym :
– do schroniska w Cieszynie trafiły 63 psy,
– adoptowano 4 psy,
– do właścicieli powróciły 4 psy,
– eutanazji poddano 7 psów.

Ad 3.

Koszty schroniska, koszty usług weterynaryjnych oraz koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt 
wyniosły w 2011 r. - 85 510,42 zł.
Opłata za schronisko to miesięczny ryczałt w wysokości  1 000 zł  miesięcznie oraz  732 zł  za 
każdego psa przyjętego do schroniska. 
Ad 4.

Umowy na 2012 r. zostały podpisane z tymi samymi podmiotami jak w roku 2011 (patrz Ad 1).
Umowy są do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Andrychowie ul. Rynek 10 pokój nr 10.
 Ad 5.

Projekt uchwały na 2012 r. będzie omawiany na sesji w dniu 29 marca i jeżeli uchwała zostanie 
podjęta, może być ona Państwu udostępniona w późniejszym terminie.

z  poważaniem :

st. insp. Jacek Babik
Straż Miejska Andrychów



RM t̂eiÓŚ.6140.42012 Biecz, dnia 06.04.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.03.2012 roku na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zgodnie
z ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku Gmina Biecz prowadziła następujące
działania:

l . Gmina Biecz miała w 201 1 roku i ma nadal podpisaną umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt - P. Celiną Pawluśkiewicz w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.
Miała również w 201 1 roku i ma nadal podpisaną urno we z lek.wet. Danielem Cieślą

„Lecznica Zwierząt" w Gorlicach na wyłapywanie, przetrzymywanie i dostarczanie do
schroniska zwierząt bezdomnych.

2. W roku 201 1 na terenie Gminy Biecz zostało wyłapanych 10 bezdomnych psów, w tym 6
psów zostało umieszczonych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu,

dla 2-ch znaleziono nowych właścicieli, a 2 zostało uśpione ze względu na stan zdrowia.

3. Koszt realizacji całego zadania w 201 1 roku wynosił: 8.892,04

z czego opieka w schronisku : 2.245,74 płatne co miesiąc przelewem zgodnie z umową,
interwencje weterynaryjne, przetrzymywanie psów, transport do schroniska każdorazowo
po przedłożeniu faktury zgodnie z umową: 6.646,30

4. Nadal umowy zostały podpisane z tymi samymi podmiotami co w 201 1 roku.

5. Rada Miejska w Bieczu w dniu 29 marca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Biecz w 2012 r. Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia
wejdzie w życie.

Z u p



URZĄD MIEJSKI
w Bobowej

RIiGK.6140.92012 Bobowa, dnia 29.03.2012r

Fundacja Pro - Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.03.2012 r. 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 2011 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki Lecznicy Zwierząt lek. wet. Daniel Cieśla
ul. Kościuszki 44, 38-300 Gorlice.

2. W 2011 r. wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 3 szt. bezdomnych
zwierząt.

3. Gmina Bobowa w 2011 r. poniosła koszty związane z wyłapywaniem
i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w wysokości l 418,00 zł (forma płatności
za opiekę - jednorazowa).

4. Gmina Bobowa w 2012 r. udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki Lecznicy Zwierząt lek. wet. Daniel Cieśla
ul. Kościuszki 44, 38-300 Gorlice. Do chwili obecnej Gmina Bobowa
nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem.

Z poważaniem

Zał. l kserokopia uchwały
na rok 2012 %

Otrzymują: m T^^^ i-r •• -V* mgr Zd4ikb/w^ i waniec
1. Adresat seî ta.. -,nj
2. a/a

Sporz.B.F.

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: urn(gibobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl
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Bochnia, 27 marca 2012 r.

AGKI.1431.6.2012

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Urząd Miasta Bochnia w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 17.03.2011 r. (data wpływu do urzędu 19.03.2012 r.) informuje, iż:
l.w roku 2011 Gmina nie podpisała stałej umowy z żadnym schroniskiem z uwagi na brak
możliwość realizacji zadania przez istniejące w okolicy schroniska. W przypadkach zgłoszeń
o bezdomnym zwierzęciu Gmina kontaktowała się z lekarzami weterynarii z terenu miasta
w celu podjęcia odpowiedniej interwencji.
2. w 2011 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 44 psy i 13 kotów.
3. koszt realizacji zadania wyniósł 22 800,00 zł. Koszty były pokrywane indywidualnie za
opiekę i hotel dla poszczególnych zwierząt.
4. w 2012 r. Gmina Miasta Bochnia podpisała umowę na realizację zadań wynikających
z ustawy o ochronie zwierząt z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą
w Krakowie. Załączeniu przesyłamy kopię umowy.
5. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia będzie uchwalana na
sesji Rady Miasta w dniu 29.03.2012 r. Po jej uchwaleniu kopia zostanie przesłana
oddzielnym pismem.

Otrzymują:
^/Adresat

2.A/a
Strona 1/1



Uraąd Gminy w Bochni
(ii Kazimierza Wielkiego 26

3 2 - 7 0 0 BOCHNIA
wo|. małopolskie

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Nasz znak: RiG.6140.8.2012 Bochnia dn.03.04.2012

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Bochnia

informuje :

1. W 2011 roku wyłapano 9 psów, które były utrzymane na koszt gminy

i zostały oddane do adopcji.

2. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł w przybliżeniu

3 420 złotych ( słownie : trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych ).

Ze środków Gminy Bochnia zapłacono faktury wystawione przez Lekarza

Weterynarii.

3. Na 2012 rok Gmina Bochnia posiada podpisaną umowę z Fundacją Ludzie

Zwierzętom w Potrzebie KRS : 000357588, adres ul. Kuźnicy

Kołłątajowskiego 13, 31-234 Kraków reprezentowaną przez Panią Annę

Krawczyk.

4. Uchwała dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostanie podjęta na

najbliższej sesji Rady Gminy Bochnia.

Otrzymują:

)̂ Adresat.

2. A/a.



URZĄD GMINY
woj. małopolskie

32-329 Bolesław ul. Główna 58

GRĘ. 1431.3.2012 Bolesław dnia 27.03.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej bezdomnych zwierząt, wyjaśniam:
Ad. 1.- w 2011 roku Gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem .
Ad.2. - w 2011 roku zostało wyłapane 15 bezdomnych psów oraz 2 koty.
Ad.3.- w 2011roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 18 324zł
(opłata jednorazowa za wyłapanie i opiekę nad zwierzętami).
Ad.4. - w 2012 roku Gmina posiada podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Panem Janem Michalskim właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Racławicach.

Ponadto informuję, że kserokopia Uchwały Rady Gminy w Bolesławiu jest
przygotowana do odbioru w pok. nr 6 tut. Urzędu po uiszczeniu stosownej opłaty.
Za udostępnienie kserokopii dokumentów należy uiścić opłatę w kwocie 0,80zł ( 0,20 zł
za jedną stronę - format A4 x 4 = 0,80zł ) w kasie Urzędu Gminy lub na konto
nr : 38 1214 4748 1 1 1 1 0000 4877 6839.

Otrzymują: ? C3 WQ jTA GMINY

\ A?resat

2. A/a



Borzęcin 22.05.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W związku z pismem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie Urząd Gminy Borzęcin informuje:

- gmina w roku 2011 nie posiadała podpisanej stałej umowy z schroniskiem

- w roku 2011 trzykrotnie udzielano zlecenia na w wyłapywanie bezdomnych psów

(koszt 350 zł brutto za l szt psa).

- w 2012 roku gmina ma podpisaną umowę z Zakładem Składowania Odpadów

Komunalnych w Tarnowie (w załączeniu kopia urnowy, oraz kopia uchwały na rok

2012).

z u

' Żurek
r-c n WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat

2, A/a
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Urząd Gminy Brzeszcze
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Kościelna 4 tcl. centrala (032) 77 28 500 do 512; wydział: (032) 77 28 563 - 565
32-620 Brzeszcze fax (032) 77 28 590, 77 28 591
woj. małopolskie Internet: www.brzsszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 652-10-05-374

GK.6140.10.2012
Brzeszcze, 2012-03-23

Fundacja Pro Animals -Na
Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na terenie Gminy Brzeszcze.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 17 marca 2012r. w sprawie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z terenu

naszej Gminy, informujemy:

Ad. l. W 2011 r. Gmina Brzeszcze miała zawartą umowę z Miejskim Schroniskiem Dla

Zwierząt w Bielsku Białej przy ul.Reksia 48.

Ad.2. Ilość zwierząt (psów, kotów) umieszczonych w Miejskim Schronisku Dla Zwierząt

w Bielsku- Białej w 2011 r.- wyniosła 55 szt.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania (umieszczenie w Schronisku, wyłapywanie i transport

zwierząt) wyniósł 69.683,41 zł. Płatność za przyjęcie i opiekę w Schronisku jest

realizowana w formie miesięcznego ryczałtu, natomiast odpłatność za wyłapanie

i transport do Schroniska jest realizowana wg faktycznego wykonania umowy.

Ad.4. W 2012r. Gmina Brzeszcze kontynuuje umowę na przyjmowanie i opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami z Miejskim Schroniskiem Dla Zwierząt w Bielsku Białej

przy ul.Reksia 48, jak również kontynuuje umowę na wyłapywanie i transport

bezdomnych zwierząt z Agencją Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy

ul .Kościelnej 7.

W załączeniu przesyłamy:

l/Uchwałę Nr INZ/173/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16.03.2012r.- w sprawie

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze w 2012r.



2/Porozumienie Międzygminne Nr ON.11.031.142.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia

30.12.2011 r. - na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze.

3/Umowę Nr GK.6140.1.2012 z dnia 02.01.2012r.-na wyłapywanie i transport bezdomnych

zwierząt z terenu Gminy Brzeszcze do Miejskiego Schroniska Dla Zwierząt w Bielsku-Białej

f przy ul.Reksia 48.

4/UmowaNr GK.6140.6.2012 z dnia 1.03.2012r. z Przychodnią Weterynaryjną „Felis" Damian

Korczyk, zakres umowy obejmuje;

a) opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

b) udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, porzuconym,

c) usypianie ślepych miotów.



Brzeźnica, dnia 23.03.2012r. 
 

Nr Or.1431.12.2012 
 
 
      Pani  
       Elżbieta Namysłowska- Opach 
       Wiceprezes Fundacji  
       Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom  
         
    
 
 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19  marca 2012  
roku Urząd Gminy Brzeźnica podaje następujące informacje: 
 
Ad. 1.  
 W roku 2011 roku Gmina Brzeźnica udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych  
zwierząt i zapewnianie im opieki  (w szczególności psów) firmie „Opieka nad Zwierzętami”  
z siedzibą w Olkuszu , 32 – 300 Olkusz ul. Sikorska 91 prowadzonej przez Pana Rafała Pałka. 
  

Ad.2. 
 W roku 2011 z terenu Gminy Brzeźnica wyłapano 8 szt. bezdomnych psów, które były 
utrzymywane na koszt gminy. 

Ad. 3    
 Koszt realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywania” w 2011 roku wyniósł 9 876,00 złotych. Forma płatności to przelewy 
dokonywane na podstawie wystawionych rachunków przez Pana Rafała Pałkę, na wskazane 
przez Pana Pałkę konto. 

Ad. 4. 
 Gmina Brzeźnica jest w trakcie negocjacji  podpisania umowy z Panią Beatą 
Kowalczyk reprezentującą Firmę Handlową pn. „Beata Kowalczyk – Schronisko  „AZYL” z 
siedzibą w Cieszynie, 43 – 300 Cieszyn ul. Cicha 10. 

Ad.5 

 W załączeniu przesyłamy Uchwałę Nr XV/114/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 
marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt  na obszarze Gminy Brzeźnica na 2012 rok. 

Z upoważnienia Wójta Gminy 

       mgr Jolanta Baca  
Sekretarz Gminy Brzeźnica 

 
Załącznik: 
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012 roku  
 



Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 

Ul. Żeromskiego 6, 32‐500 Chrzanów 

        

       Bukowina Tatrzańska, 7 maja  2012 r. 

W  odpowiedzi  na  Państwa  pismo,  informuję  –  Gmina  Bukowina  Tatrzańska  współpracuje 
(zarówno w 2011  jak  i 2012  roku)  ze Schroniskiem dla bezdomnych  zwierząt   prowadzonym przez 
Panią  Celinę  Pawluśkiewicz,  zamieszkałą w  (34‐400) Nowym  Targu,  przy  ulicy  Kokoszków  101  na 
podstawie zawartej umowy.  

W  załączeniu  do  niniejszego  pisma  przesyłam  arkusz  kalkulacyjny  w  którym  wyszczególniono 
ewidencję psów przebywających w schronisku oraz   kwoty dowiezienia    i dziennego utrzymania psa          
w schronisku, a także szczepienia, leczenia, uśpienia. 

Pod podanym adresem, umieszczona została uchwała na rok 2012: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Bukowina+Tatrzanska/po
dmiotowe/Rada/Uchwaly/uchwala%20nr%20XIX_138_2012.htm

Z poważaniem,  

Alina Poray Zbrożek 



Fundacja
wPno Animals - Na pomoc Zwierzftom*

°

ŚR, 614.2.2012 Bukowno, 30.03.2012 r.

W odpowiedzi iia wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

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

1. W 2011 roku Urząd Miejski miał zawartą umowę w zakresie opieki nad zwierzętami i

Miejskim Schroniskiem dia Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej oraz z Partem

Rafałem Pałką- Olkusz, ul. Sinkwka 91 w zakresie wyłapywania i dostarczania do

schroniska bezdomnych zwierząt 2 terenu Miasta Bukowno,

2. Ilość zwierząt wyłapanych i dostarczonych do schroniska w 2011 roku wyniosła 36
. . . .psów; - • •

3. Wysokość kwoty płaconej przez UM w 2011 roku w stosunku miesięcznym w

zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiła 2 032,50 zł, natomiast w

zakresie wyłapywania i dostarczania do schroniska bezdomnych zwierząt wynosi

800,00 zł od każdorazowego zlecenia,

4. W 2012 roku gmina ina zawartą umowę w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwier/jętemi na terenie Miasta Bukowno, polegającej na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt f. terenu Miasta Bukowno, dostarczaniu ich do schroniska bezdomnych

zwierząt na terenie gminy Racławice oraz zapewnieniu im dal s/ej opieki w schronisku

?. Panem Janem Michał skini- prowadzącym działalność pn. PLAMA Jan Michalski,

32-222 Racławice 91 (kopia umowy w załączeniu).

5. Proszę o sprecyzowanie o j aką uchwał? Państwo wnioskujeci e.

2. a/a.



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2012 01:04
Temat: Fwd: Fw: Udzielenie informacji

Strona 1 z 1

2012-08-15

UG, Bystra Sidzina 
 
 
Dnia 23 marca 2012 21:40 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: Zenon Całyniuk 
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org 
Sent: Monday, March 19, 2012 12:20 PM 
Subject: Udzielenie informacji 
  
W odpowiedzi na Państwa prośbę - zapytanie Urząd Gminy Bystra - Sidzina  informuje: 
1. W 2011 Gmina Bystra - Sidzina  nie miała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt i zapewnienia im opieki. 
2. W 2011r został wyłapany 1 pies. 
3. Koszty poniesione w 2011r. to kwota 1080,00zł. 
4. Na 2012r. Gmina Bystra - Sidzina  posiada umowę z Fundacją Ludzie Zwierzętom w 
Potrzebie z Krakowa. 
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra - Sidzina  zostanie podjęta na 
sesji Rady Gminy, która planowana jest na 30.03.2012r. Wtedy będzie istniała możliwość 
 przesłania jej kopii (ew. wgląd  do treści uchwały na stronie internetowej gminy  www.bystra-
sidzina.pl, gdzie znajduje się nr konta bankowego – zakładce BIP. W związku z tym w chwili 
obecnej nie jest możliwe określenie sumy opłaty za udostępnienie informacji publicznej). 
Prosimy o ew. kontakt po 30.03.2012r. 
  
Z poważaniem 
Insp. UG Bystra-Sidzina Zenon Całyniuk. 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 6978 (20120319) 
__________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4879 - Data wydania: 2012-03-18 
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Znak: RGS.6140.2.2012 Miechów-Charsznica, dn. 03.04.2012 r

Fundacja Pro Anirnals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy Charsznica w odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2012r. informuje, że:

1. w 2011 r nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, a w

sytuacjach wymagających podjęcia działań (interwencja mieszkańców) Urząd Gminy

zlecał wyłapywanie i opiekę bezdomnym zwierzętom podmiotowi uprawnionemu na

podstawie umowy zlecenia - Prywatnej Lecznicy Zwierząt w Wolbromiu,

Lek. Wet. Jerzy Zieliński, Ul. Szosa Olkuska 5,32-340 Wolbrom, tel. 32-644-11-86,

2. w 2011 roku wyłapano 13 szt. psów bezdomnych,

3. koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 3931,20 zł, opłata zryczałtowana,

4. w dniu 28 kwietnia 2012 r na Sesji Rady Gminy Charsznica została podjęta uchwałę

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Charsznica w 2012 roku oraz uchwałę w

sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

zwłok zwierzęcych i ich części.

Po wejściu uchwał w życie zostaną spisane stosowne umowy.

5. W załączeniu kopie uchwał.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Chełmek, dnia 26.03.2012 r.

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.03.2012 r.

1.

Gmina Chełmek w 2011 roku podpisała  umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Mateusz 
Urbańczyk, ul. Jagiellońska 11, 32-660 Chełmek, zgodnie z którą realizowano zadania w zakresie:

- wyłapywania i przewozu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmek, 
- udzielania niezbędnej pomocy powypadkowej dla bezdomnych zwierząt poszkodowanych 
  na drogach i terenach publicznych Gminy  Chełmek,

 Ponadto  Gmina  Chełmek  zawarła  Porozumienie z  Miejskim  Schroniskiem  dla 
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej, ul. Reksia 48,43-305 Bielsko – Biała, na mocy którego 
Schronisko realizowało zadania z zakresu przyjmowania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 
Gminy Chełmek

2.
       Łączna ilość wyłapanych zwierząt w 2011 roku:
37 psów oraz 10 kotów

3.

Całkowity  koszt  realizacji  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  w  2011  roku  wyniósł: 
48 126,48 zł 
Forma płatności na podstawie umowy: ryczałt miesięczny
Forma płatności na podstawie porozumienia: ryczałt miesięczny

4.

Gmina  Chełmek  w  2012  roku  zawarła  umowę  z  firmą  ANIMAL-VET  USŁUGI  SANITARNO 
WETERYNARYJNE,  reprezentowaną  przez  Pana   Marcina  Kołodziejczyk,  z  siedzibą 
ul. Metalowców 12/22, 34-120 Andrychów
Gminę Chełmek w 2012 roku obowiązuje Porozumienie Międzygminne ON.II.)0730/14/2009 z dnia 
28.04.2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Bielsko – Biała, a Gminą Chełmek .

5.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmek w 2012 roku został przygotowany . W dniu 27 
marca 2012 roku zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Chełmku. Na tym posiedzeniu Rada będzie 
głosować nad przyjęciem projektu uchwały.
 



W załączeniu przesyłam kopię umowy na 2012 rok.



Nasz Znak: WBG.6140.27.2012 Chełmiec 4 kwiecień 2012r

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy w Chełmcu w nawiązaniu do pisma z dnia 17 marca 2012 (data wpływu

do tut. organu 21 marca 2012r) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż:

1. W 2011 r Gmina Chełmiec miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt mieszczącą się w Nowym Targu, (umowa nr 17/2011/C z dnia 3 stycznia

201 Ir)

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy w

2011 roku.

Lokalizacja schroniska z którym gmina ma zawartą
umowę na odbiór zwierząt

Liczba zwierząt przekazanych do schroniska

Liczba zwierząt utrzymanych w schroniskach na koszt
gminy

2011r
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w

Nowym Targu, ul. Kokoszków 101

2szt

2szt

3. Koszty realizacji całego zadania za 2011 r wyniosły 6266,68 zł. Forma płatności -

faktura miesięczna - przelew.

4. W 2012r Gmina Chełmiec podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt mieszczącą się w Nowym Targu, (umowa nr 19/2012/C z dnia 2 stycznia

2012r)

5. W załączeniu przesyłam kopie Uchwały na rok 2012r

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

z UID. WOJT^LGMINY
s mit'

mgr im. Agnieajka Machowska
p.o. KieKWii!-. Wsiąkł BI
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Fundacja Pro Animals

U R Z Ą D M i EJ SKI -Na pomoc Zwierzętom

Wfdidał Ga*peiJ*rt śtesuftaiefi; ul. Stachiewicza 35b/70

32-328 Kraków

GKiOŚ.6140.15.2012 Chnamów, dnia 02,05.2012 r,

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji, Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska informuje, iż:

- w 2011 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.

- Schronisko Bezdomnych Zwierzą! w Mysłowicach w 2011 przyjęło z tereny gminy

Chrzanów 20 psów i l kota.

- Umowa ze schroniskiem została zawarta na przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom z terenu gminy Chrzanów w ilości do 30 szt. i płatna była w formie miesięcznego

ryczałtu. Umowa na wyłapywanie i transport do schroniska płatna od interwencji.

Całkowity koszt w/w umów wyniósł 58 983,90 zł, w tym zapewnienie opieki w Schronisku

48 000 zł

- W 2012 r, została zawarta umowa na przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku

dla bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko

Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach, natomiast na wyłapywanie i transport z Firmą

PLAMA Jan Michalski Racławice 9 L

Jednocześnie informujemy, iż wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.03,2012 r,

wpłynął do tut. Urzędu maiłem wysłanym w dniu 2? kwietnia br. i jest pierwszym wnioskiem

od Was w w/w sprawie w 2012 r.

Otrzymują:

- adresat -te^^ ?



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 czerwca 2012 18:09
Temat: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

Strona 1 z 2

2012-08-14

ug Ciężkowice mp 
 
 
Dnia 29 maja 2012 23:03 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: UG Ciężkowice 
To: 'elzbieta namyslowska-opach' 
Sent: Thursday, May 24, 2012 2:08 PM 
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej 
  
Witam 
Urząd Gminy w Ciężkowicach przesyła odpowiedzi na pytania zadane we wniosku: 
  
1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011r. stałe umowy albo udzielała zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? 
Umowa zlecenie, Schronisko Bezdomnych Zwierząt, 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 91 
  
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na 
koszt gminy w 2011 roku? 
Wyłapanych – 2 psy. Utrzymywanych - 0 
  
3. jaki był w 2011r. 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)? 
jednorazowa za umieszczenie w schronisku – 2924,00 zł. 
  
4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie umów). 
Nie ma stałej Umowy. Umowa zlecenie gdy zajedzie taka potrzeba. 
  
5. prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012. 
Uchwała jest w trakcie opracowywania. 
  
Z poważaniem 
Teresa Fryczek 
Sekretarz Gminy 
  
Urząd Gminy Ciężkowice 
ul. Tysiąclecia 19 
33-190 Ciężkowice 
tel. 0146510051 fax. 0146510944 

From: elzbieta namyslowska-opach [mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org] 
Sent: Sunday, May 20, 2012 3:47 PM 
To: ug@ciezkowice.pl 
Subject: Fw: udzielenie informacji publicznej 
  
Witam! 
Informuję, że do dnia 21 maja br. nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na nasz wniosek. 
Przesyłamy go ponownie i prosimy o odpowiedź do 7 dni. 
  
Z poważaniem 
  
Elżbieta Namysłowska -Opach 
  
  
----- Original Message ----- 
From: elzbieta namyslowska-opach 



To: ug@ciezkowice.pl 
Sent: Sunday, March 18, 2012 1:05 AM 
Subject: udzielenie informacji publicznej 
  
Witam! 
Fundacja "Pro Animals" przesyła w załączeniu wniosek o udzielenie informacji publicznej 
  
Z wyrazami szacunku 
  
Wiceprezes Fundacji 
Elżbieta Namysłowska -Opach 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7163 (20120524) 
__________ 
 
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2425/5018 - Data wydania: 2012-05-23 
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UP.ZĄD GMINY
34-470 CZAKKY DUNAJEC

s ołJózefH ." 'sudskiego 2
tr' ''; 26-571-61
woj. małopolskie

OŚ.6140.8.2012 Czarny Dunajec, 26.03.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu w odpowiedzi na pismo z
dnia 17.03.2012 r. informuje, że w 201 1 r. mieliśmy zawartą
stałą umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Nowym Targu Pani Celiny Pawluśkiewicz - 34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 101, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki,

W roku 201 1 wyłapano i doprowadzono 27 szt. psów i
utrzymywano w schronisku na koszt gminy.

Koszt wyłapywania i utrzymania psów w schronisku w
roku ubiegłym wyniósł 32 888,28 zł opłata oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Urząd Gminy w 2012 r. ma zawartą umowę ze
schroniskiem Pani Celiny Pawluśkiewicz, lecz w aneksie do
umowy schronisko zrezygnowało z usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

W załączeniu przesyłamy kopię projektu uchwały na rok
2012 wynikającej z nowych przepisów o ochronie zwierząt.

. .
Z poważaniem

u -s
nx,wafcji«m,<i Wójta Gminy

Ryszard Kniodziejczyk

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



^,< Fundacja Pro - Na Pomoc Zwierzętom

' "• ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Naszznak:ITI.6140.5.2012.EK Czchów,dn.29.03.2012r.

Burmistrz Czchowa odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" podaje poniżej,

żądane informacje:

l.Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywania

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki - Schronisko Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101,

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

w 2011 roku - psy szt.5 ,

3Jaki był w 201 Ir. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę - 6 717,41zł.,

4.Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela zleceń nas wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i/lub zapewnienie im opieki- Ośrodek Hotelowo- Adopcyjny dla Zwierząt, Fundacja Ludzie

Zwierzętom w Potrzebie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, Kraków (kopia umowy w załączeniu),

5. Gmina Czchów jest w trakcie uzgadniania projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności z instytucjami opiniującymi.

Mnrekjłh w doba

l

Otrzymują:

l .Adresat.

2.a/a.



W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2012 r. informuje iż :

• Gmina Dąbrowa Zielona ma zawartą umowę nr 6140/1/2011 od 1października  2011 r. do 30 
września 2012 r.  z Fundacją „Zwierzyniec” z siedziba w Wieluniu przy ul. 18‐tego Stycznia 31,

• W czasie trwania umowy do schroniska zostało wyłapanych 8 psów,  

• Koszt całkowity realizacji zadania w formie ryczałtu w wysokości 29 520,00 zł, płatne w 
czterech ratach,

• Uchwała Rady Gminy umieszczona jest w BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona.

Z poważaniem

Mieczysława Kolan



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 czerwca 2012 18:03
Dołącz: uchwała.pdf
Temat: Fwd: Fw: Odpowiedź na wnosek
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Dnia 29 maja 2012 23:01 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: Joanna Braś 
To: 'elzbieta namyslowska-opach' 
Sent: Wednesday, May 23, 2012 11:23 AM 
Subject: Odpowiedź na wnosek 
  
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej w 
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobczyce uprzejmie 
informuję, że: 
  
  
1.    W roku 2011 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 
  
2.    Na dzień 30.11.2011 roku w w/w schronisku było łącznie 8 psów z terenu Gminy Dobczyce. 
  
  
3.    Na rok 2011 w budżecie Gminy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono kwotę 18 000,00 zł. 
  
4.    W roku 2012 Gmina Dobczyce zawarła umowy: 
a)      z Panią Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
b)      z Panem Maciejem Pulchnym prowadzącym hotel dla psów „Szarikton” w Krakowie 
c)      z Panią Anną Krawczyk prowadzącą Fundację Ludzie Zwierzętom w Potrzebie w Krakowie 
  
  
  
  
Załącznik: 
  

1. Kserokopia uchwały Nr XXIII/179/12 rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 
marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomni 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.  

  
  
  
Materiały zebrała Joanna Mus 

Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2425/5017 - Data wydania: 2012-05-23 

 
 
 



Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Nr. UG.OR 6140/1/2012 Data: 2012.03.20

Stosownie do wniosku z dnia 17.03.2012r. 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 2011 r. gmina Dobra udzielała zlecenia 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. W roku 2011r.

przekazaliśmy 2 psy do schroniska - Opieka nad Zwierzętami Olkusz.

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 2011 roku wyłapano 19 psów na koszt gminy. Czynimy starania w zakresie poszukiwania nowych

właścicieli - 14 psów zostało przysposobionych przez nowych opiekunów.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 roku wyniósł 8 616,75 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. Wprawdzie aktualny zapis ustawowy daje gminom możliwość uwzględnienia w gminnych

programach plan znakowania zwierząt - jednak dopóki nie będzie ta zadanie obligatoryjne w skali kraju -

wybiórcze znakowanie nie będzie w pełni skuteczne, gdyż większość błąkających się bezdomnych zwierząt

porzucona zostaje przez osoby obce spoza np. naszej Gminy.

4. Pismem z dnia 21 luty 2012 r. tut. Urząd zwrócił się do P.P.Pawluśkiewiczów prowadzących Schronisko

dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu przesyłając równocześnie projekt umowy na 2012 r. - z prośbą

o podpisanie. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź.

5. W załączeniu przesyłamy kopię Uchwały Nr XX-172/12 Rady Gminy Dobra z dnia 01 marca

2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012r.,-wraz z 2 załącznikami.
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RK .6140.1.8 Drwinia.dnia 29 marca 2012 r

Dotyczy informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o chronię zwierząt.

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul.Stachiewicza 35 b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2012 r w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania , Urząd Gminy w Drwini uprzejmie informuje że na
rok 2012 Gmina zawarła 2 umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Celiną
Pawluśkiewicz Nowy Targ.ul.Kokoszków 101 dla dla psów zabranych w roku 2011, oraz z
Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie reprezentowaną przez Annę Krawczyk Prezesa
Fundacji. Do chwili obecnej w roku 2012 zostały zabrane 3 szt psów (kundelki).
W roku 2011 zostało zabranych do schroniska w Nowym Targu 8 sztuk psów ogólny koszt wyniósł
za pobyt psów szczepienia , leczenia i uśpienie 9 409.08 zł.
Rozliczenia dokonywane były przelewem na podstawie wystawianych przez schronisko faktur.
Gmina we własnym zakresie przy udziale sołtysów i mieszkańców rozwiązują problem wyłapania
bezpańskich psów (zamykanie na ogrodzonej posesji lub pomieszczeniu gospodarczym do czasu
zabrania do schroniska ) odnotowano szereg przypadków adaptacji psów przez mieszkańców
Gminy najczęściej porzucanych przez właścicieli w okresie wakacyjnym.

Załączniki: 1

Otrzymują : ctjf or-r,* m ™
i x Adresat SEKRETARZ .GMINY
1 xa/a
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URZĄD GMINY W GNOJNIKU 
    32-864 GNOJNIK, woj. małopolskie 

tel./fax (014) 68 69 600 

e-mail sekretariat@gnojnik.pl, www.gnojnik.pl 
Konto : Bank Spółdzielczy Gnojnik  75 9453 0009 0020 0200 0039 0002  
                   NIP 869-11-86-447,   REGON 000543166 

 

 
 

 
Fundacja Pro Animals – Na 
Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35 b/70  
31-328 Kraków 

 
 

Gnojnik 7 maj 2012r. 
 
 W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2012 r. dotyczące udzielenia informacji 
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie” informujemy: 
 

1. Gmina Gnojnik w 2011 r. nie posiadała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt nie udzielano zleceń na wyłapywanie  bezdomnych zwierząt i zapewnienie im 
opieki. 

2. W 2011 na terenie gminy zostało wyłapanych 5  psów. Dwa z nich zostały oddane do 
schroniska dla zwierząt. Trzy sztuki zostały przekazane nieodpłatnie pod opiekę nowym 
właścicielom. 

3. Koszt całego zadania w 2011 r. wynosił: 
- 2400 zł- odbiór 2 szt. psów i transport do schroniska (opłata jednorazowa) 
- 250 zł - usługa weterynaryjna 
- 25 zł - usługa weterynaryjna - szczepienie psów 
- 220 zł - usługa weterynaryjna  
- 300 zł - usługa weterynaryjna  
- 245 zł - klatka na przewóz psów 
- 4 305 zł- kojec zoologiczny 
- 709,99 zł – chwytak na psy 
- 150 zł – neutralizacja zapachów odzwierzęcych w samochodzie pracownika UG po 
przewozie bezpańskiego psa 
- 65,78 zł – karma dla psów, miska do wody, łańcuch.  
RAZEM= 8 670,77 zł 
 

4. Na 2012 rok gmina ma podpisaną umowę na zapewnienie opieki dla zwierząt 
z Hotelikiem „ Jarsa” – Agnieszka Błach – „Ranczo Maszera” z siedzibą w miejscowości 
Przebieczany 457, 32-020 Wieliczka.- umowa w załączeniu 

5. W załączeniu kopia uchwały XI/107/12  na rok 2012. 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a 
 



GMINA GOŁCZA URZĄD GMINY
Gołcza 80, 32-075 Gołcza, tel.: 12 388 60 29, fax.: 12 388 60 03

e-mail: ug@golcza.pl www.golcza.pl

konto: KBS Oddział w Gołczy 15859100070150075004170077
NIP: 682-00-04-721, Regon 351555921

/l p

Nasz znak:OŚR.6140.10.2012 Gołczadn.12.04.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2012r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Gołczy informuje:

1. W roku 2011 gmina Goteza nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta wyłapywane były na zlecenie.

2. W 2011 r. na terenie gminy Gołcza wyłapanych zostało 18 sztuk bezdomnych
zwierząt.

3. Całkowity koszt realizacji zadania wymienionego w pkt. 2 wyniósł 5 116,60 zł.

4 Na dzień dzisiejszy gmina Gołcza nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. Planujemy podpisanie umowy z przedsiębiorcą, który ubiega
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie gminy Gołcza.

5 W załączeniu przesyłamy kopię Uchwały Nr XIX/117/12 Rady Gminy Gołcza z dnia
30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieaania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w 2012roku.

Otrzymują:
1 adresat
2. a/a



Ad.1 . W 2011r. gmina miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i 
zapewnienie im opieki ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie ul. Cicha 
10 - Pani Beata Kowalczyk .
Ad2. W 2011wyłapano na terenie gminy i oddano do schroniska na koszt 
gminy 27 bezdomnych psów oraz wyłapano 4-y bezdomne koty , które oddano 
do adopcji .
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania 27.700 zł ( w tym także utylizacja 
martwych potrąconych na drogach zwierząt domowych i zwierzyny dzikiej- 
głownie saren ) .
  Forma płatności :
  - miesięczny ryczałt za całodobową gotowość świadczenia usług ,
- okresowa na bieżąco za wyłapane i zabrane do schroniska bezdomne psy ,
- roczna za utylizację martwy potrąconych zwierząt .
Ad. Tak - ze schroniskiem Pani Beaty Kowalczyk ( psy) . Mamy uzgodnioną 
umowę ale jeszcze nie podpisaną umowę z Fundacją " Lepszy   Świat w 
Cieszynie" dot. bezdomnych kotów .
Ad. 5. Uchwała jest umieszczona  w BIP-ie na stronie internetowej Gminy 
- www.goleszow.bip.net.pl.

                                            Przepraszam za zwłokę ale 3 
tygodnie byłem chory na zapalenie oskrzeli .

                                                                                                      Henryk Odias -Kier. ref. ROŚ
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Fundacja Pro Animals
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z 18.03.2012r.

Wydział Gospodarki Komunalnej w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2012r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

Adl/.
-W roku 2011 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 roku 2011 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/.
-Ilość zwierząt wyłapanych w 201 1 r. - 21 psów

- 2 koty
-Ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku w 201 1 r.- (stan na miesiąc grudzień) - 8 psów
Ad3/.
-Szacunkowy koszt realizacji umowy za 201 Ir. (wyłapywanie) - ok. 14.000 zł
-Szacunkowy koszt realizacji umowy za 201 Ir. (utrzymywanie w schro usku) - ok. 12.000 zł
(opłaty jednorazowe za wykonane czynności, stawki ustalone na drodze porozumienia stron -
zgodnie z umową).
Ad4/.
-W roku 2012 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 roku 2012 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.

Załącznik;
-Umowa GK.341-2/1 1 - kserokopia,
-Umowa GK.341-17/1 1 -kserokopia,
-Uchwała Nr 205/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2012r. - odpis
-a/a



Gorlice, dnia 26 kwietnia 2012 r. 
RLO.6140.11.2012 
 
 
        
         

Fundacja Pro Animals  
Na Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków   

 
  
 Dotyczy udzielenia informacji publicznej.  
 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2012 r.  uprzejmie informuję, jak niżej: 
  

1. w 2011 r. Gmina Gorlice udzielała zlecenia lecznicy zwierząt w  celu 
zapewnienia opieki bezpańskim psom. Nie zawierała żadnych stałych umów,  

 
2. w 2011 r. objęto opieką 13 bezpańskich psów,  

 
3. w 2011 r. wydatkowano na opiekę bezdomnych zwierząt  – kwotę 3682  
zł,  gmina uiszczała należności na podstawie wystawianych faktur, 
 
4. gmina nie ma podpisanej umowy z schroniskiem na 2012 r., ze względu 
na brak wolnych miejsc w  schroniskach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr XIII/119/12 
Rady Gminy Gorlice 
z dnia 16 marca 2012 

 
 

 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2012 r.      
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Gorlice 
uchwala , co następuje:  
 
 

 § 1 
 
Przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt  na terenie Gminy Gorlice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorlice. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 

Przewodniczący  
           Rady Gminy 
 
 
                          Aleksander Kalisz 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       Załącznik do Uchwały nr XIII/119/12 
       Rady Gminy Gorlice 
       z dnia 16 marca 2012 
 
  
PROGRAM OPIEKI NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORLICE NA ROK 2012  
 
`    
      

§1. 
 

1.Program określa zasady  opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania 
bezdomności zwierząt  przebywających na terenie  Gminy Gorlice.   
 
2.Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów 
oraz zwierząt gospodarskich.      
 

§2. 
 

      
Celem programu jest ograniczenie zjawiska  bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich, 
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Gorlice,  oraz  zapewnienie  właściwej 
opieki.  
  
 

§3. 
 

1.  Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gorlice, gmina  realizuje poprzez :    
 

1/ umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych  w schroniskach,  
2/ wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,    
3/ zlecenie organizacjom pozarządowym  realizacji  zadań publicznych,   obejmujących   
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.    
 

2. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi,  gmina realizuje  poprzez: 
 

1/ ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące, 
2/ zapewnienie dokarmiania w miejscu ich bytowania, 
3/ współdziałanie z organizacjami społecznymi poprzez zlecenie realizacji zadań  
obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi.    
    

 
§ 4.  

 
1.Na terenie gminy wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w 
stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 



opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  i 
bezpieczeństwu ludzi.  
 
2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  z terenu gminy,  realizuje uprawniony podmiot 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą Gorlice,  
na wykonanie usługi.  
 
3. Celem zapewnienia dalszej opieki, bezdomne odłowione zwierzęta są dostarczane i 
przekazywane do schroniska lub miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 
przewiezieniem do schroniska.  

§ 5.  
 

1.Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
na zasadach ustalonych  z jednostką prowadzącą schronisko. 
2.Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
3.Zabiegom, o których mowa w ust. 1  nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od   
umieszczenia z uwagi na możliwość  zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

 
§ 6.  
 

1. Poszukiwanie  nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 
 

1/ informowanie  o możliwości  adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych, 
2/  współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 
właścicieli zwierząt.    

 
§ 7.  

 
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt realizuje lekarz weterynarii, na zlecenie gminy.   

 
§ 8.  

 
1. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i 
umieszczane we  wskazanym  gospodarstwie rolnym,  na podstawie umowy zawartej przez 
gminę z właścicielem tego gospodarstwa. 
2.wskazane gospodarstwo winno spełniać warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, 
zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.  
        

§ 9. 
 
Całodobową  opiekę weterynaryjną,  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych zwierząt, zapewnia  lekarz weterynarii z którym gmina zawarła odpowiednią 
umowę.   
     
      § 10. 
 
1. Na realizację zadań wynikających z programu przeznacza się kwotę  5.200 zł.  
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw.  
      



 





URZĄD GMINY t, 'OMNIK Fundacja Pro Animals -
ul. Witosa 2

33-180 Gromnik
NIP 873-26-14407 Re"'" 000535095 Na PofflOC Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Nasz znak: OA.1431.12.2012 Gromnik, dn. 23.03.2012 r.

Odpowiadając na Pana list elektroniczny z dnia 18-03-2012 r. dot.
udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. Gmina miała w 2011 r. stałą umowa zawartą z Zakładem Składowania

Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna, 33-100 Tarnów.

2. Ilość zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2011 r. - 2 szt.. Ilość

zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. - 2 szt..

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił - 5.179,00 zł

Forma płatności: jednorazowa za umieszczenie w schronisku

i ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod

opieką.

4. Gmina podpisała stałą umowę na 2012 r. z Zakładem Składowania

Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna, 33-1 00 Tarnów o

świadczenie usług opieki nad psami w Azylu dla Psów i Kotów.

5. Opracowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2012

roku który zostanie przedstawiona na sesji Rady Gminy Gromnik w dniu

29-03-2012 r.

Z poważaniem



/f?

N-znak:RMSO. 1431.2.2012 Grybów, dnia 2012-03-29

Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31- 328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia
18 marca 2012 r uprzejmie informuję :

w roku 2011 nie została zawarta żadna umowa ze schroniskiem dla zwierząt, natomiast
Miasto podpisało umowę z Lecznicą dla zwierząt - lek. wet. Daniel Cieśla na
sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

w roku 2011 r został wyłapany l pies, który po zaszczepieniu, odrobaczeniu
i sterylizacji został adoptowany,

w roku 2011 całkowity koszt zadania wyniósł 351 zł. Za usługę zapłacono jednorazowym
przelewem na podstawie faktury VAT,

- na 2012 rok Miasto Grybów podpisało umowę z „Azylem dla psów i kotów w Tarnowie"
zarejestrowanym jak schronisko dla zwierząt pod numerem PL 12633401 na świadczenie
opieki nad psami w Azylu. Powyższa umowa została zawaita od 1.04.2012 do
31.12.2012r.

Rada Miejska w Grybowie w dniu 28 marca 2012 r podjęła uchwały
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności 2
na terenie miasta Grybowa w 2012 roku".

Z poważa m :

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVIII/9/2012 Rady Miej skiej
w Grybowie z dnia 28 marca 2012 roku

2. Umowa nr BgiOŚ.06140.2.2012
o świadczenie usług opieki nad psami
w Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie

w sprawie przyjęcia
zwierząt

Informację wytworzyła: Ł. Siekierska



UEZĄU GMINY GKYBÓW
ul. Jakubowskiego 33

33-330 GRYBÓW
woj. małopolskie

Nasz znatte&TWW3$£>4 Grybów, 22.05.2012

Fundacja Pro Animab- Na Pomoc Zwierzętom
Kraków ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03 2012r. dot udzielenia informacji na temat sposobu t
skutków wykonania 7adania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie5'
Urząd Gminy w Grybowie informuje:
1. Urząd Gminy w Grybowie udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 7.
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 tani oczekują na adopcje. Gmina oraz lekarz weterynarii poszukują nowych
właścicieli dla tych zwierząt poprzez ogłoszenia na tablicach ora?, w internecie.
2. W roku 2011 w okresie od 01 01 2011-31.12 2011 dokonano wyłapania 13 sztuk psów i

wszystkie zostały oddane do adopcji po pobycie w lecznicy Koszt utrzymywanych
zwierząt wyniósł 2817 zł.

3. Gmina w budżecie Gminy zabezpieczyła na realizację całego zadania 3500 zł, a
wykorzystano 2817 zł. Udzielono 5 zleceń dla Lecznicy.Zwierząt Płatnościami za opiekę
były 4 faktury vat.

4. Gmina dysponuje projektem umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki. Umowa zostanie podpisana po zatwierdzeniu przez Rade.
Gminy programu opieki nad zwierzętami.

5. Urząd Gminy w załączeniu przesyła projekt uchwały oraz program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Grybów w 2012 roku, który zostanie
zatwierdzony na najbliższej sesji Rady Gminy

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi został zaopiniowany pozytywnie przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Nowym Sączu, oraz
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu i Koła Łowieckie działające na terenie
Gminy Grybów. W załączeniu przesyłamy kserokopię pmjektu uchwały Rady Gminy w
Grybowie oraz program opieki nad zwierzętami na rok 2012.

piotr Krok



\\ a\wzeńczyce 27.03.2012 r.
Znak: R 6140.3.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2012 r. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- W 2011 r. z terenu gminy zostało schwytanych i oddanych do schroniska 6 psów

- Gmina nie podpisała w 2011 roku umowy w sprau ie wyłapywania i przetrzymywania
bezdomnych zwierząt

- zostało schwytanych i oddanych do schroniska 6 psou

- W 2011 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 7 200 zł

- "A v-12 zabezpieczone na powyższy cel są środki \\ \\ysokosci 7 UUU 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.

mgr ii& ro?!iusz Buczek
Otrzymują: i n s p e k t o r

1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY IWANOWICE
32 - 095 IWANOWICE, IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE 99

I G K R - ó l 4 0 , 1 5 . 2 Q 1 2 , G K I w a n o w i e Włościańskie 07,05,20 i2t

Fundacja Pro Animals - Na Pomóc Zwierzętom
ul. Stachiewicza lSb/70

Urząd Gminy Iwauowice w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18-Q3-2012r. doręczone
pocztą elektroniczną w dniu 27-04-20lir. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie /,wier/ąt informuje:

1. Gmina Jwanowice w 2011 roku nic podpisała umowy na odbiór bezdomnych zwierząt
7. żadnym xe schronisk, natomiast ud/.ielała '/Jeceń na wyłapywanie be/jdomrtych
zwierząt i zapewnienie im opieki dla firmy: Opie';a nad Zwierzętami Rafał Pałka
ul. Sikorka 91, 32-300 Olkusz.

2. W roku 2011 z terenu gminy Iwanowice wyłapano 14 s/t bezdomnych psów,
7 szt. bezdomnych kotów i wywieziono do Schroniska Bezdomnych Zwierząt Holel dla
Zwierząt ul Sikorka 91, 32-300 Olkusz.

3. Koszt realizacji całego /.adania w 2011 roku wyniósł 20,300,00 zł. Forma płatności za
pobyt i opiek? była jednorazowa za umieszczenie w schronisku za każdego psa i kota
odłowionego z terenu naszej gminy.

4. Gmina Iwanowice w 2012 roku ma podpisaną umowę na wyłapywanie, transport,
przyjęcie do schroniska z Firmą „DAMICII" Damian Michalski - Schronisko
w Racławicach, (kopia umowy w załączeniu).

5. Kopia uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
Tok 2012 w za

l . Kopia umowy na wyłapywanie, transport, przyjęcie do schioniska,
2. Kopia uchwały w sprawie gmiimeg,o programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2012.

J . Adresat
2. AJA

.malopolska.pl e-mail: gmina@iwanowioe.malopolska.pl
tel. 12 38S 40 03, 12 388 40 30, fax, Wew. 23



Fundacja Pro Animals
— Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 3Sb/70
31-328 Kraków

RIT 6140.1.3.2011 Jabłonka, 2012-03-23

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

uchwalę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy. Na mocy tej

uchwał}' została zawarta umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu.

W 2011 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 15 psów. Koszt realizacji

całego zadania w 2011 r. wyniósł: - 25.552.- zł,, forma płatności za opiekę na podstawie

prowadzonych rejestrów.

Otrzymują:

l .adresat

2.a/a



 

 

 
 
 
                                                                        
 

                                                                    Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
                                                              ul. Stachiewicza 35b/70 

                                                              31-328 Kraków 
 
 

Pismo z dnia:        Znak: Nasz znak: Data: 
18.03.2012r. --------------------- IR.6140.17.2012.RKR Jerzmanowice, 26.04.2012 r. 

 
 

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej. 

                                   
 W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu 
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, na wstępie pragnę wyjaśnić, iż opóźnienie 
związane z przesłaniem żądanych informacji wyniknęły w związku z prowadzonymi pracami 
nad przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Powyższe prace zakończyły 
się 23 kwietnia 2012 roku a naszym zamiarem jest przekazanie kompletnych informacji.  
W związku z powyższym za zaistniałą sytuację przepraszamy.                                   

Gmina Jerzmanowice-Przeginia w 2011 roku nie podpisała stałej umowy jak również 
umowy zlecenia na świadczenie usług polegających  na ochronie terenów gminy przed 
zjawiskiem bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta były odbierane interwencyjnie.  
Z terenu tut. gminy zostało wyłapanych w 2011 r. dwanaście bezdomnych psów.  
Po interwencyjnym odebraniu zwierzęcia gmina ponosiła jednorazową płatność za opiekę nad 
zwierzęciem. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 15 876 zł. W styczniu 2012 roku Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia podpisała umowę z Panem Janem Michalskim „PLAMA”, 32-222 
Racławice 91 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt /w załączeniu przesyłam 
kopię umowy/.  W dniu 23 kwietnia 2012 roku Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia /w załączeniu przesyłam 
kopię uchwały wraz z załącznikiem/.   

                                                                                                  Z poważaniem 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Jodłownik 03.04.2012 r.
OS.6140.4.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiew icza 35 b/70
31-328 Kraków

Wójt Gminy Jodłownik odpowiadając na pismo z dnia 18.03.2012 r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że gmina Jodłownik nie podpisywała umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2011 r. Ponadto informuje że na
terenie powiatu limanowskiego nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. Najbliższe takie
schronisko znajduje się w Nowym Targu do którego gmina Jodłownik zwróciła się pisemnie
o zawrcie umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Do tej pory wyłapane bezdomne psy z terenu gminy są umieszczane w Lecznicy Zwierząt
w Jodłowniku i utrzymywane na koszt gminy. W roku 2011 wyłapano 2 psy, których koszt
utrzymania w 2011 r. to 1500 zł.
Gmina poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń poszukuje
nowych właścicieli dla bezdomnych psów, którzy zapewnią odpowiednią warunki tym zwierzętom.
W załączeniu:

- Uchwała Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2012 r. Nr XVII/102/2012 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2012 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD MIASTA

J O R D A N O W A

Jordanów dnia 21.03.2011 r.

RGK-G

SE. M 34- 42-

Fundacja Pro Animals
UL Stachiewicza 35 b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta Jordanowa
informuje ,że

1. W roku 2011 Miasto Jordanów posiadało umowę na wyłapywanie i zapewnienie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Pani Celiny Pawluśkiewicz w Nowym Targu Ul Kokoszków 101

2. Na koszt Miasta utrzymywano w 2011 roku do 7 psów schronisku.

3. Koszt odłowienia, utrzymania zwierząt w roku 2011 to kwota zł 5650,00zł
wynika to z bieżącej ewidencji utrzymania zwierząt, forma płatność przelew.

4. Miasto Jordanów w roku 2012 zawarło umowę ze schroniskiem j/w

5. W załączeniu kopia umowy i uchwala Rady Miasta na rok 2012

Z poważaniem

Otrzymują: mgr ini,
Sekretarz Miasta

1. adresat
2. a/a

34-240 Jordanów, Rynek 1; tel./fax (O 18) 26 75 516, 26 75 554
www.iordanow.pl e-mail: miasto@iordanow.pl



URZĄD MIASTA
Kalwarii Zebrzydowskiej

RN.6140.19.20J2

34-13O Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7
tel. 33 87 66 218, fax 33 87 66 301

www .ka l warTa-rebrzydowska pl
sęki etariat@ ka l war! a -Zebrzydowska. pj

Kalwaria Zebrzydowska, 7 maja 2Q12r.

Fundacja Pro Animals -TN* Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35W70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o ud/Jelenie informacji publicznej przesłany pocztą
elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2012r. - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
informuje, że w roku 2011 r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie miała zawartej stałej umowy
ze schroniskiem dia zwierząt, W roku tym na obszarze nas/ej gminy zostało wyłapanych 9
psów, za łączną kwotę: 11.076 d. Koszt wyłapania jednego psa wynosił 1,200 xl
/w przypadku 8 s/t/, a w przypadku ostatniego psa - l .476 zł., zaś /.apłata nas^powała
każdorazowo po zrealizowaniu usługi i wystawieniu rachunku lub faktury. Usługi te
wykonywane były pr/e?.: Opięta? nad Zwierzętami Rafał Patka, Olkusz ul. Sikorka 91.
W dniu 12 kwietnia 2012r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawarła umowy z : P. Beatą
Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Handlowa Kowalczyk
Beata" z siedzibą w Cieszynie ul. Cicha 10 oraz P. Włodzimierzem Gacur prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „ESKALIBUR" Włodzimierz Gacur / siedzibą
w Andrychowie ul. Konstytucji 3 Maja 67.
Kopię w/w umów oraz kopię uchwały Nr XV11/169/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki md
zwierzętami bezdomnymi ora/ zapobiegania bezdomności zwierząt - na obszarze Gminy
Kalwaria Zebrzydowska" przesyłamy w załączeniu.

Kierownik



M?
URZĄD GMINY
33-334 Kamionka Wielka
woj. małopolskie, po*iat nowosądecki

t«l. 0-18 445-60-17 fax w. 44 . T ^ / \ I I A I IR-000540423 NIP 734-17-92-537 Kamionka Wielka, dn. 26.03.2012r

Nasz znak; 6440.8.2012

Fundacja ProAnimals-
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuje:

1. W 2011 foka Gmina Kamionka Wielka nie posiadała podpisanej umowy ze
schroniskiem, gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierzAt
przedsiębiorstwu „DOG BASTER" - Dariusz Iwanowski z siedzibą w Nowym
Sączu.

2. W 2011 roku na terenie gminy wyłapano 16szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 5425 zł.Forma zapłaty - po

każdej jednorazowej akcji na podstawie wystawionej faktury.
4. W 2012 roku gmina nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem.

Występowaliśmy pisemnie do 12 schronisk w celem podjęcia współprac), jednakże
żadne z nich nie wyraziło zgody na podpisanie umowy. Gmina zleca wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Zakładowi Weterynarii - Janusz. Soczek z siedzibą w Białej
Niżnej . z którym będzie podpisana umowa i po podpisaniu zostanie Państwu
przesłana.

5. Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie podjęta na
sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2012 rok, która zostanie Państwu przesłana.



/M PURZĄD GMINY KĘTY
* 32-650 Kęty, Rynek 7 * powiat oświęcimski * woj. małopolskie *

tel. +48 33 844 76 00 fax. +48 33 844 76 60 WWW.ketV.pl email: gmina(g),kety.pl
NIP: 549-002-17-84 REGON: 000525524 Bank PEKAO SA 93 1240 4748 1111 0000 4880 1166

Kęty dn. 10.04.2012r.

SP.6140.45.2012

Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

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 2011 miała podpisaną umowę ze schroniskiem
w Cieszynie Beata Kowalczyk Firma Handlowa, Cieszyn ul. Cicha 91 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport, przyjęcie i utrzymanie,
w roku 2011 zostało wyłapanych 60 psów. które zostały umieszczone w schronisku.

- na realizację zadania związanego z wyłapywaniem, transportem, przyjęciem
i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina Kęty w 2011 roku
wydała 49 736,00 złotych,

- płatności za wykonane usługi dokonywane są przelewem na podstawie wystawionych
faktur, jest to opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku oraz miesięczna
opłata ryczałtowa w celu utrzymania schroniska w ruchu,

- w załączeniu przesyłam kserokopię:
1. umowy nr RDG/1/2004 z dnia 05.03.2004r. wraz z aneksem nr SDG/1/09 z

dnia 01.08.2009 dotyczącej wyłapywania z terenu Gminy Kęty
bezdomnych psów ich transport do schroniska, przyjęcia i utrzymania w
schronisku oraz usuwania zwłok bezdomnych zwierząt i poddawania ich
utylizacji,

2. uchwały nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca
2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęty w 2012r.

7 up.
Otrzymują:

1. adresat mgr

2. a/a U 7,astępca Burmistrza

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości
Rynek 7, 32-650 Kęty, tel. +48 33 844 76 00, email: sp@kety.pl



Gmina Klucze

Urząd Gminy Klucze
32-310 Klucze, ul. Partyzantów I
Tel. 032/642 85 08, 642 84 39
e-małł: wojt9gmlna-klucze.pl

OR. 1431.9.2012 Klucze 22 marca 2012 r.

Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35/70
31-328 Kraków

dot; udostępnienia informacji publicznej

Działając na podstawie Art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
/Dz.U. z dnia 8 października 2001 r. z pózn.zmianami/ udzielam odpowiedzi na zadane pytania zgodnie
ze złożonym wnioskiem przesłanym do Urzędu Gminy dnia 19 marca 2012 r zarejestrowanym pod
numerem OR. 1431.9.2012.

1. W 2011 r. Gmina Klucze miała zawartą umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA" w Rudzie Śląskiej, oraz odrębną umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych
zwierząt do schroniska zawarta z Panem Rafałem Pałką.

2. W 2011 r. do schroniska w Rudzie Śląskiej przewieziono 31 bezdomnych psów wyłapanych
z terenu Gminy Klucze.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 59 000,00 zł.
Forma płatności za opiekę nad jednym bezdomnym zwierzęciem była jednorazowa.

4. Na wykonywanie usługi związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Klucze
przeprowadzona została procedura przetargowa, która jednak nie wyłoniła podmiotu z którym gmina
podpisałaby umowę. Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami wyłapującymi bezdomne
zwierzęta, które posiadają umowy ze Schroniskiem dla zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Klucze w 2012 r. na dzień dzisiejszy jest na etapie opiniowania, zostanie uchwalony na
najbliższej sesji Rady Gminy Klucze.

W imieniu Gminy Klucze dane wytworzyła; Marzena Maj - referent,
dane udostępnił; Jacek Sierka -Kierownik Referatu Organizacyjnego

Klucze 22.03.2012 r.

KIEROWNIK REFERATU
ORGJ

mgr 'm.
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gmina Kocmyrzów-Luborzyca mp. 
 
 
Dnia 18 kwietnia 2012 15:33 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: poczta 
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org 
Sent: Wednesday, April 18, 2012 12:00 PM 
Subject: Udzielenie informacji publicznej 
  
  
Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętą 
 
ul. Żeromskiego 6 
 
32 – 500 Chrzanów 
 
  
 
  
 
  
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca 
informuje iż: 
 
  
 
1.W roku 2011 Gmina Kocmyrzów – Luborzyca miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami Z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, mającą siedzibę pod adresem ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej 13 w Krakowie. 
 
2. W 2011r. wyłapanych było 23 psy, utrzymywanych na koszt gminy było 28 psów (5 psów z 2010r.), koty -brak. 
 
3. Koszt realizacja zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezpańskim psą w 2011r wyniósł 32 862,69zł. 
Opłata realizowana była raz w miesiącu, jej wysokość uzależnona była od ilości utrzymywanych psów w danym 
miesiacu , rozliczenie realizowane było w oparciu o koszty związane z trazsportem zwierzęcia, dziennym 
utrzymaniem psów (wyżywienie, czyszczenie boksu, wyprowadzanie na wybieg), opieką weterynaryjną.  4.i 
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, pomimo skierowanych do zakładów komunalnych. schronisk dla zwierząt, 
stowarzyszeń opieki nad zwierzętami propozycji zawarcia umowy. 
 
4. W 2012r Gmina Kocmyrzów – Luborzyca  podpisałą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami Z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, mającą siedzibę pod adresem ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
13 w Krakowie, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kłaju. Skan umowy w załączniku. 
 
5.http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/5F1A5030-3073-47BA-B D8A-
327FF11B1F92/953095/UchwalaXV97201220120328.pdf  
 
 Z  poważaniem 
 
Krzysztof Kolarski 
 
UG Kocmyrzów-Luborzyca 
Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
tel. 12 387 14 10 wew. 16 

Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4944 - Data wydania: 2012-04-18 
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R.Ż.6140.30.2012 Koniusza, dnia 20.03.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy w Koniuszy w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18.03.2012 r.
informuje że :

1) W 201 1 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 201 1 roku zostało wyłapanych 7szt bezdomnych psów z
przeznaczeniem do utrzymywania.

3) Koszt realizacji całego zadania w 201 1 roku wyniósł 8400,00zł.
Forma płatności: jednorazowa płatność w wysokości 1200,00zł za każdą odebraną

sztukę bezdomnego psa.
4) W 2012 roku Urząd Gminy nie ma podpisanej stałej umowy r.a wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2012 roku udzielono jednego
zlecenia Firmie: Rafał Pałka Opieka nad zwierzętami Olkusz, ul. Sikorka 91 i został
wyłapany jeden bezdomny pies.

5) Kopię uchwały prześlemy po jej uchwaleniu przez Radę Gminy Koniusza na
najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 29 marca br.

Sekretarz Gtniay
Otrzymują:
l)Adresat
2)Aa.

ójcik



AtP

WÓJT GMINY KORZENNA
Konserwa 325 33-322 Korjenna td.OlS 4406610 fBx.Q18 4417039 e-maH: flDaiaa@toJt7PJina.pJ

Fundacja Pro Animals - Ha Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewrcza 35b/70

31-328 KRAKÓW

Korzenna, dnia 14.05.2012 r.

Znak: ORG. 1431,19.2012

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej i dnia 27 kwietnia 2012 roku
poniżej przesyłam odpowiedzi na poszczególne pytania:

Adl.

W 2011 roku Gmina Korzenna nie miała zawartej umowy te schroniskiem i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt-

Adl.

Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku.

Ad 3.

Brak jest danych na temat kosztu realizacji całego zadania.

Ad 4.

W 2012 roku gmina posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im

opieki z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z Lekarzem Weterynarii

P. Januszem Soczek zam. Biała Niżna 345, 33-338 Grybów.



Ad 5,

W załączeniu kopia uchwały na rok 2012.

Zat. leez.

Otrzymują:

^Adresat

lx a/a

Zofia.



RLOŚ 6140.8.2012

Wójt Gminy Kościelisko
Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko

tel./fax 018 20 79 100, e-mail: emina@koscielisko.corn.pl www.koscielisko.com.pl

Kościelisko, 5.04.2012

Fundacja Pro Animals - Na pomoc zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2012 roku o udzielenie 'nformacji publicznej na

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina Kościelisko w 2011

roku nie posiadała, a na 2012 rok nie posiada umowy ze schroniskiem ani na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W tym czasie nie zaszła konieczność wyłapania bezdomnego zwierzęcia.

W ostatnich dniach wpłynęła do tut. urzędu oferta na wyłapywanie zwierząt złożona przez

Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z której będziemy korzystać.

Od lat podejmowane są próby zawarcia umowy ze schroniskiem, w 2012 roku wystąpiliśmy do

5 schronisk z taką prośbą, niestety odmówiono nam z uwagi na brak miejsc. Gmina nie posiada

terenu, na którym można wybudować schronisko. W ramach zapewniania opieki nad zwierzętami

Gmina współpracuje z miejscowymi towarzystwami opieki nad zwierzętami udzielając .

Otrzymują:

1. Adresat
2. a.a



Urząd Gminy
i i Elżbiety Ł f k i o t K ć w n y '•;

32-' 3C1 K'"S" w
3«a-M-92-22! 'ftEaoN'joo542863 Koszyce, dnia 21.03.2012r

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
Ul. Stachowicza 35b/70

31-328 Kraków
Znak: RGB.6140.2.2012

W nawiązaniu do e-mail z dnia 18.03.2012r dot. udzielenia informacji publicznej na temat

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Koszycach informuje:

- w 2011r gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem dla zwierząt,

- w 2011r. wyłapano i oddano do adopcji za pośrednictwem Przychodni Weterynaryjnej Wet

Serwis Paweł Nowak ul. Kościuszki 17,32-130 Koszyce - 2 psy.

- w2011rna wyłapanie i opiekę lekarsko-weterynaryjną wydano 900,00 zł.

- w 2012r Gmina podpisała umowę na całodobową opiekę weterynaryjną z Przychodnią

Weterynaryjną Wet Serwis Paweł Nowak ul. Kościuszki 17, 32-130 Koszyce na każdy zgłoszony
przypadek oraz z firmą DAMICH Damian Michalski, ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz na

wyłapywanie na terenie Gminy Koszyce bezdomnych zwierząt, transport do schroniska PLAMA Jan

Michalski, 32-222 Racławice 91, pokrycie kosztów przyjęcia i utrzymania. Wynagrodzenie ryczałtowo-

ilościowe. ( kopie umów zostaną przesłane po uzyskaniu zgody od właścicieli firm)

- 20.03.2012r Rada Gminy Koszyce podjęła uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w

2012r. ( po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. małopolskiego uchwała zostanie przesłana.)



Kozłów 28J5.2012r.

Fundacja Pro Aiimalt
Na Pomoc Zwierzętom

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
który wpłynął w dniu 22 mają br. Urząd Gminy w Kozłowie informuje:

l .Gmina Kozłów w 2011 r, nie miała stałej urnowy, nie udzielała także zleceń na wyłapywani*
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki

2.W 2011 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt ponieważ takie przypadki na terenie gminy nie wystąpiły

3.W bnudzielae będziemy jedorazowyeh zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych
zwierząt Panu Rafał Zmuda zarauZawiercie uLPlłdsudzkicgo 115/42 zwierzęta dostarczane
będą przez Pana Żmudę do Schroniska dla zwierząt które prcwi dzi"Fundacja Ludzie
Zwierzętom w Potrzebie" Kraków uł.Kuźni Kollątajowskiej 13

Załt
i. Uchwała NRXIX/12/2012

Rady Gminy Kozłów
z dnia 27 marca 2012r.

L



WS-07.6140.2.13.2012 
 Kraków, dnia 20 marca 2012 r. 
Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków 
 
 Opowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 marca 20012r. w sprawie udzielenia 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, uprzejmie informuję. 
 
1. W 2011 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, 
dotyczy udostępnienia budynków gospodarskich i opieki nad wyłapanymi bezdomnymi 
zwierzętami gospodarskimi. 

 
2. Na koszt Gminy w 2011 roku wyłapano, przyjęto i utrzymano łącznie 3729 bezdomnych 

zwierząt domowych, w tym 2133 psów, 1596 kotów i 1 zwierzę gospodarskie.  
 
3. Koszt realizacji umowy z Krakowskiem Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 2011 

roku wyniósł 2.000.000 zł, forma płatności - transze miesięczne na podstawie zawartej 
umowy. 
Środki przeznaczone na realizację umowy z osobą fizyczną w 2011 roku wyniosły 
4.100 zł, forma płatności - ryczałt. 
 

4. W 2012 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę 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. W trakcie 
procedowania jest umowa dotycząca przetrzymywania bezdomnych lub odebranych 
zwierząt gospodarskich. 

 
 Treść umowy na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie jest 
dostępna pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=30558 
 Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa ws przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012 jest w trakcie realizacji. Po 
uchwaleniu przez RMK uchwała będzie zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miasta 
Krakowa. 
 
 
p.o. Dyrektora Wydziału 
Ewa Olszowska-Dej 
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NrOŚ.6232.5.2012 Krzanowice, dnia 12.04. 2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Urząd Miejski w Krzanowicach w odpowiedzi na wniosek o

udostępnienie informacji publicznej, informuje:

1. Gmina Krzanowice w 2011 roku posiadała stałą umowę na wyłapywanie i

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Komunalny

w Raciborzu.

2. W roku 2011 z terenu Gminy Krzanowice wyłapano i utrzymywano na koszt

Gminy 4 psy.

3. W roku 2011 koszt realizacji całego zadania wyniósł 3690 zł. Opłatę

uiszczamy każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku.

4. Na rok 2012 Gmina Krzanowice posiada podpisaną stałą umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z

Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu (kserokopia umowy w

załączeniu).

5. Gmina Krzanowice w załączeniu przesyła kserokopię Uchwały

nr XIV /110 / 2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28.marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice .

Cieśla
GMlNy
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ug Książ Wielki mp 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: informacja opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:15:59 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:28 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Regina SławczyńskaTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Tuesday, April 03, 2012 
11:29 AMSubject: informacja opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie  
 
 
 
FUNDACJA PRO ANIMALS – NA POMOC ZWIERZĘTOM 
ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków 
------------------------------------------------------------- 
 
 
Urząd Gminy w Książu Wielkim informuje, że : 
 
1. W 2011 roku gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem. 
2. Wyłapano i wywieziono do schroniska 5 sztuk bezdomnych zwierząt. 
3. Koszt realizacji całego zadania : 
w 2011 roku w budżecie przeznaczono 10 tys. na opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami 
a wykorzystano kwotę 6 tys. zł 
4. Gmina obecnie jest w trakcie negocjacji w sprawie podpisania umowy na 
wyłapywanie,  
dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt.  
W bieżącym roku udzielono zlecenia firmie, która wykonuje 
usługę wyłapania i 
dostarczenia zwierzęcia do schroniska, z którym ma podpisaną 
umowę tj. 5 szt. 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy celem zapewnienia im opieki w 
schronisku. 
5. W załączeniu projekt uchwały na rok 2012. 
 
 
Wójt Gminy Książ Wielki 
Marek Szopa 
 
 
 
PROJEKT 
 
UCHWAŁA NR 



RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia ......................... r. 
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2012 roku 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i 
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy w Książu Wielkim 
uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. 
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 
 
 
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki. 
 
 
 
§ 3. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od daty ogłoszenia. 
Załącznik 
do uchwały nr .... 
Rady Gminy w Książu Wielkim 
z dnia ............................... r. 
 
 
 
 
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt 
na terenie Gminy Książ Wielki w 2012 roku 
 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie 
jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt). 
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Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Książu Wielkim uchwały
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki” zwanego dalej 
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. 
 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w 
szczególności psów i 
kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
 
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, 
ponieważ skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. 
 
 
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi 
przyczynami są: 
 
1) niekontrolowane rozmnażanie, 
 
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
 
3) ucieczki zwierząt, 
 
4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 
 
5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 
 
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania 
bezdomności, ze 
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 
 
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt 
bezdomnych oraz 
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz 
najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 
 
Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność 
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie 
są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani 
wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 
schronienia. 
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej 
zdrowotności, Gmina Książ Wielki popularyzuje zabiegi sterylizacji i 
kastracji tych zwierząt. Ponadto, wesprze osoby społecznie opiekujące 
się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu 
dokarmiania kotów. 
 
Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do 
ograniczenia 
liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt. 
 
 
Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
§ 1. 
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Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Książu Wielkim, 
jako jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy wykonuje 
zadania; 
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt  
wybrane w oparciu o Zarządzenie nr.48/08 Wójta Gminy Książ Wielki z 
dnia 21 lipca 2008 
roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Gminy o wartości 
nie przekraczającej 14 000 euro, lub z którym podmiot odławiający ma 
zawartą umowę. 
3) Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu 
zwierząt nie będące 
schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania 
zwierząt w 
rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 
4) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe 
lub 
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie 
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
opieką trwale 
dotąd pozostawały; 
5) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta 
tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub 
żyjące na 
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 
2012 roku. 
 
 
 
§ 2. 
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Książ Wielki 
2. Realizatorami Programu są: 
1) na poziomie Gminy Książ Wielki : Rada Gminy, Wójt Gminy, Lekarz 
Weterynarii, Służby Porządkowe - Policja w Książu Wielkim, (Komenda 
Powiatowa Policji w Miechowie), dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego, gospodarstwo rolne, firma odławiająca bezpańskie psy i 
koty 
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, firma odławiająca bezpańskie 
psy i koty posiadająca stosowną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt 
3)Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona 
zwierząt 
4) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie. 
 
 
Rozdział 2 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 
 
§ 3. 
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
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Gminy Książ Wielki  
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
 
2. Zadania priorytetowe Programu to: 
1) ograniczanie i zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację  
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów; 
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Książ Wielki; 
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
5) interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z 
udziałem zwierząt; 
7) edukacja mieszkańców Gminy Książ Wielki w zakresie opieki nad 
zwierzętami, edukacja 
społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt oraz sposobów  
zapobiegania ich bezdomności 
8) działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodów 
łowieckich - obręb gminy. 
9) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
 
 
Rozdział 3 
 
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 
 
 
§ 4. 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i 
kastrację 
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 
 
1) Lekarz Weterynarii poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i 
kastracji zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub 
wiek; 
 
2) Gmina poprzez popularyzację wśród mieszkańców – opiekunów psów 
i kotów zabiegów sterylizacji i kastracji wraz ze wskazaniem Lekarza 
Weterynarii, gdzie można wykonać taki zabieg; 
 
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych 
obejmujących ochronę  
zwierząt bezdomnych psów i kotów wolno żyjących z terenu Gminy 
Książ Wielki. 
 
4) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, lub podmiot wykonujący 
odławianie zwierząt, z którym umowę podpisze Gmina Książ Wielki. 
 
 
Rozdział 4 
 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 
 
§ 5 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Książ Wielki 
realizują: 
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1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych 
przez Policję, mieszkańców oraz zabranych przez firmę odławiającą do 
Schroniska; obligatoryjną ich sterylizację i kastracje w schronisku 
 
2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce 
dla zwierząt gospodarskich; 
 
3) Firma odławiająca, z którą Gmina Książ Wielki podpisze umowę, a 
która wyłapuje bezdomne zwierzęta psy i koty i dostarcza je do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
3) Gmina poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem lub podmiotem 
odławiającym zwierzęta które ma podpisaną stosowną umowę ze 
Schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu tut. gminy. 
 
4) Gmina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez 
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi, porzuconymi i potrzebującymi pomocy, edukacje ekologiczną 
szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 
,organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 
kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, 
zarówno domowym jak wolno żyjącymi, zwalczanie przejawów znęcania się 
nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami 
w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa 
zwierząt 
5)Gmina poprzez zlecenie odłowu bezdomnych psów i dostarczenie ich do 
schroniska 
6)Gmina poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi określonymi 
w§2 ust.2 pkt.1,4 
7) Gmina poprzez współpracę ze służbami porządkowymi określonymi w 
§ 2 ust.2 pkt.1 
8) Gmina poprzez współprace z organizacjami pozarządowymi , których 
działalnością statutową jest ochrona zwierząt 
9)Gmina poprzez współpracę z kołami łowieckimi działającymi na 
terenie gminy 
 
§ 6 
Sprawowanie opieki nad kotami i psami wolno żyjącymi, w tym 
dokarmianie kotów realizują: 
1) Gmina poprzez: 
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów 
wolno 
żyjących, oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w 
ramach zawartych umów z  
zakładami leczniczymi dla zwierzą do wysokości środków 
określonych w budżecie Gminy  
na ten cel 
b) podejmowanie interwencji w sprawach psów i kotów wolno żyjących 
przy udziale organizacji pozarządowych 
 
 
§ 7. 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania właścicieli i  
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 
i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania;
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2) Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych 
właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt 
na tablicach informacyjnych 
w poszczególnych miejscowościach gminy, na tablicach 
informacyjnych w Urzędzie, 
rozmowy z właścicielami zwierząt gospodarskich 
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i 
promocyjnych. 
 
 
§ 8. 
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Książ Wielki realizuje 
Firma odławiająca posiadająca umowę ze Schroniskiem, lub Schronisko, z 
którym Gmina Książ Wielkim podpisze stosowną umowę 
1) Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska 
pozostają pod opieką schroniska 
2) zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku 
zwierząt rannych również do gabinetu weterynaryjnego, z którym umowę 
ma podpisaną Schronisko lub Firma Odławiająca z którą umowę podpisze 
Gmina Książ Wielki. 
3)Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa 
rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt.1 Programu; 
4) Bezdomne, zaniedbane zwierzęta gospodarskie przewożone będą do 
gospodarstwa rolnego o którym mowa w § 2 ust.2 pkt.1 Programu 
5) Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane 
właścicielom i przekazane do wskazanego gospodarstwa rolnego przez Wójta 
Gminy , co zostanie poprzedzone porozumieniem między Gminą, a rolnikiem. 
6) W sytuacji braku możliwości wykonania usługi przez podmiot , z 
którym została podpisana umowa, Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i 
przewiezienia psów do innego schroniska , dostępnego w danym czasie w 
przypadku , kiedy zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji 
zagrażającej ich życiu i zdrowiu. 
7)W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego 
zwierzęcia i braku możliwości przekazania go do schroniska (brak 
miejsca), z którym gmina podpisała umowę , zwierzę zostanie przekazane 
na podstawie wydanego przez Wójta Gminy zlecenia do najbliższego ośrodka 
sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 
 
§ 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizują: 
 
1) Firma odławiająca lub Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną 
umowę 
2) Zarządcy Dróg: krajowych, powiatowych, gminnych. 
 
 
§ 10 
 
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 
ustawy o 
ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 
 
1) Gmina poprzez zawarcie umowy z Firmą odławiającą która ma 
podpisaną umowę z lekarzem weterynarii w zakresie zabiegu usypiania 
ślepych miotów. 
 
2) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów
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usypiania ślepych miotów
 
 
Rozdział 5 
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 
 
 
§ 11 
 
Urząd Gminy w Książu Wielkim w ramach Programu i posiadanych środków 
finansowych poczyni starania nawiązania współpracy z kołami łowieckimi 
oraz przeprowadzi wspólnie w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i 
właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 
bezdomnych( Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie) 
Gmina podejmie działalność informacyjną skierowaną do mieszkańców 
gminy utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie w ramach podjętej i 
uszczegółowionej w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach – ogłoszenia podawane na tablicach ogłoszeń w 
sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych miejscowościach gminy oraz 
inne dostępne oraz możliwe kierunki działania. 
 
 
Rozdział 7 
FINANSOWANIE PROGRAMU 
 
 
§ 12. 
 
1)Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu 
zabezpieczone 
będą w budżecie Gminy Książ Wielki w wysokości określonej przez 
Radę Gminy. 
2) Środki finansowe wydatkowane będą również w oparciu o Zarządzenie 
nr.48/08 Wójta Gminy Książ Wielki z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy o 
wartości nie przekraczającej 14 000 euro. 
3) Środki finansowe zabezpieczające realizację programu są 
wyszczególnione w tabeli stanowiącej załącznik do programu. 
Załącznik 
do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Książ Wielki w 2012 roku. 
 
 
Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2012 roku. 
 
 
 
L.p. 
Jednostka realizująca 
Środki finansowe (zł) 
Zadania 
1 
Gmina 
13 000,00 zł 
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Odławianie (wyłapywanie) bezdomnych
Zwierząt przez firmę odławiającą, zapewnianie opieki bezdomnym psom 
poprzez przekazanie ich do Schroniska (z którym firma odławiająca ma 
podpisaną umowę) 
2. 
Gmina 
100,00 zł 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 
 
3. 
Gmina 
4 850,00 zł 
 
Gotowość firmy odławiającej w tym: 
- usypianie ślepych miotów przez zakład leczniczy dla zwierząt 
- zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
- zbieranie i utylizacja padłych zwierząt. 
4. 
Gmina 
50,00 zł 
Działania informacyjno - edukacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2012r. 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) uległ zmianie art. 11a, 
w związku 
z czym rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, 
począwszy od 2012r. 
 
 
 
 
 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4911 - Data wydania: 
2012-04-02 
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Nasz znak : OSD. 6140.6.2012 Łabowa, dnia 01 kwietnia 2012r.

Fundacja PRO-Animals

Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Łabowa w roku 2011 nie odnotowano

przypadków bezdomnych zwierząt, dlatego też nie udzielano zleceń na ich wyłapywanie

i nie ponoszono kosztów związanych z ich utrzymaniem.

W roku 2012 Gmina Łabowa podpisała stałą umowę na zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom z terenu Gminy Łabowa z Fundacją Ludzie Zwierzęta w Potrzebie ul. Kuźnicy

Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków.

Wyłapywaniem zwierząt bezdomnych na każdorazowe zlecenie Urzędu Gminy zajmować

się będą dwie przeszkolone jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy,

wyposażone w specjalistyczny sprzęt pod nadzorem lekarza weterynarii.

W miesiącu marcu 2012r. Rada Gminy Łabowa przyjęła program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa.

W załączeniu:

1. Kserokopia uchwały Rady Gminy Łabowa

2. Kserokopia umowy
r OJT



URZĄD < ; . M ! : - ,

Nasz znak: ROR.6140.7.2012 Łącko, 23.03.2012.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul.Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 20.03.2012r., dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu ł skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gmin} Łącko informuje:

1. W 201 Ir. Gmina nie miała podpisanych stałych umów, ani zleceń na wyłap\"\vanie

i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Zadanie to realizowane było przez

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

2. W 2011 r. nie było konieczności wyłapywania bezdomnych zwierząt. Z uwagi na to iż

nasza Gmina jest typową gmina wiejską, problem bezdomności zwierząt jest w

znikomym procencie. W razie potrzeby wyłapane zwierzęta przetrzymywane są

tymczasowo na terenie ZGK. W poprzednich latach w większości przypadków udało

się znaleźć właściciela lub przekazać zwierzę pod opiekę innym osobom.

3. W poprzednim roku nie były wyodrębnione koszty dotyczące całości zadania opieki

nad bezdomnymi zwierzętami.

4. W 2012r., Gmina dotychczas nie podpisała stałej umowy ze schroniskiem z uwagi na

trudności znalezienia schroniska, które chciałoby podpisać stosowną umowę. W

odpowiedzi na nasze zapytania o możliwości współpracy i podpisania umowy w

zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

uzyskujemy negatywną odpowiedź z uwagi na przepełnienia schronisk.

5. Uchwała budżetowa na rok 2012r znajduje się pod adresem:

http://www.wrotamalopolski.pl/root BIP/BIP w Malopolsce/gminy/root Lacko/pod

miotowe/Rada/Uchwaly/2012/uuuul3Q.htm.



Jednocześnie informujemy, że w powyższej uchwale budżetowej nie ma szczegółowo

wyodrębnionej pozycji związanej z zadaniem „opieka nad beztomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie". Natomiast w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt", znalazł się poniższy zapis:

1, Program będzie realizowany z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Łącko.

2. Przewiduje się iż Gmina Łącko wyda 5 tys.zł. na realizację powyższych działań

w tym opiekę weterynaryjną , zabiegi sterylizacji i kastracji, operacje, usypianie

ślepych miotów, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych

sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Łącko."

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a.



Lanckorona dnia 30 marca 2012 roku

Znak: I i" 6140.9.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

K r a k ó w

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 19 marca 2012 roku
Urząd Gminy w Lanckoronie poniżej podaje informację :

Ad. l. Gmina Lanckorona w roku 2011 posiadała podpisaną umowę na
niezwłoczne odbieranie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Celiny Pawluśkiewicz Nowy Targ ul.
Kokoszków 101.
Ad.2.W roku 2011 w Schronisku z terenu gminy Lanckorona utrzymywane były
na koszt gminy średnio 2 psy.
Ad.3. Opłata za opiekę nad przebywającymi zwierzętami w schronisku była w
oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką w schronisku
z terenu gminy Lanckorona.
Za pobyt zwierząt w schronisku w roku 2011 gmina zapłaciła 2.990,10zł.
AdAGmina Lanckorona 2012 rok posiada podpisaną umowę na zapewnienie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
Celiny Pawluśkiewicz Nowy Targ ul. Kokoszków 101 (w załączeniu umowa i
aneks ze Schroniskiem). Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Lanckorona zajmuje się na podstawie umowy zlecenia Gabinet Weterynaryjny
w Sułkowicach.
Ad.5.W załączeniu Uchwała Nr XVI/108/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia
30.03.2012 w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w roku
2012.

Otrzymują:
l,adresat
2.a/a



URZĄD GMINY w Łapszach Niżnych
Łapsze Niżne, 27 marzec 2012 r.

R.6140.5.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Łapsze Niżne przesyła
następujące informacje:

1. Gmina Łapsze Niżne w 2011 roku miała podpisaną umowę stałą ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz Nowy Targ, ul. Kokoszków 101 na odbieranie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.

2. W 2011 r. zostały doprowadzone do powyższego schroniska 4 psy. Gmina utrzymywała
w schronisku w ciągu roku 12 psów. Ilość ta była zmienna w poszczególnych miesiącach.

3. Koszty odbierania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2011 r. wyniosły 10 166. 64 zł.
forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających aktualnie w schronisku
oraz jednorazowa za odebranie zwierzęcia z terenu Gminy a także zmrożenie,
przechowywanie w chłodni i utylizacja martwego zwierzęcia.

4. W chwili obecnej gmina nie ma zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
5. Kserokopia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 r. stanowi
załącznik do niniejszego pisma.

z up W

i r A

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Spor/ądziła Marta Kubasek

34442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła U 20 NIP 7352X34759 e-mail:
te! (018)2659310, fax (018)2659315 Regon 000550031 www.lapszenizne pl



URZĄD GMINY LASKOWA
34-602 Laskowa 643

woj, małopolskie

Laskowa, dnia 21.03.2012 r.

FUNDACJA PRO ANIMALS-NA POMOC ZWIERZĘTOM
ul Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GPI.6140.1.2012

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy w Laskowe] informuje:

1. Gmina w 2011 roku nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,

2. w 201lT0ku nie wyłapano bezdomnych zwierząt,

3. Gmina w 2011 roku nie poniosła kosztów związanych t umieszczeniem bezdomnych
zwierząt w schronisku,

4. W dniu 20.03.2012 roku Gmina wystąpiła z zapytaniem do schroniska w Nowym

Targu o możliwość podpisania umowy na przyjęcie bezdomnych zwferząt. Do
obecnego czasu brak odpowiedzi,

5. W załączeniu przesyła się kserokopie uchwały z dnia 26.03,2012 r.



GKOŚiR/r.6140.7.1.2012.BK Libiąż, dnia 16.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewkza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19.03.2012 r.
(data wpływu do Urzędu 05.04.2012 r.), Urząd Miejski w Libiążu przekazuje informacje
dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, tj:
1. W 2011 roku gmina Libiąż miała zawarte umowy z następującymi podmiotami:

1) przetrzymywanie bezdomnych zwierząt:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16;

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne:
Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasolę w Oświęcimiu ul. Garbarska 10;

2. W roku 2011 roku wyłapano ł wywieziono do schroniska 22 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach kwota: 35 604,00 zł;
Forma płatności: opłata ryczałtowa za miesiąc;

2) Usługi Weterynaryjne Gabinet Animal -Vet w Oświęcimiu kwota: 15 810,12 zł;
Forma płatności: rozliczenie kosztorysowe.

4. W roku 2012 gmina Libiąż ma zawarte umowy z następującymi podmiotami:
1) przetrzymywanie bezdomnych zwierząt:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16;
2) wyłapywanie i usługi weterynaryjne:

Gabinet Weterynaryjny Animal -Vet Zasolę w Oświęcimiu ul. Garbarska 10;
3) sterylizacja i kastracja kotów:

Gabinet Weterynaryjny LIB-YET S.C., w Libiążu ul. Paderewskiego 4/67;
5. W dniu 27.03.2012 r. Rada Miejska w Libiążu przyjęła Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na
2012 rok. (Uchwała nr XV/89/20l2 z dnia 27 marca 2012 r.)
Uchwała ta zacznie obowiązywać 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/YI/2011 z dnia 28.02.2011 r. Burmistrza Libiąża
w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej
w Urzędzie Miejskim w Libiążu obowiązują następujące ceny:

1) sporządzenie kserokopii czarno-białej w formie A-4 za l stronę - 0,30 zł brutto
( 0,24 netto+0,06 zł VAT).

Urząd Mie j sk i \\ lj 'oi<tzu 3/- c XU..bi^z. a;. Dziatkov.. . tei. 032 627 13 i \. •,. \ 032 624 92 qO. www.!ibi<ir
MP 028 1 7 8 4 6 " REGON 000511 05 i
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-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:13:24 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
gmina Limanowa 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:25 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: RGK LimanowaTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, March 30, 2012 10:47 
AMSubject: udzielenie informacji publicznej W związku z mailem 
otrzymanym w dniu 20 marca 2012r. Gmina Limanowa informuje:1. czy i z jakim 
schroniskiem gmina miała w 2011r. stałe umowy albo udzielała zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? 
Odp:Tak, Schronisko Nowy Targ – umowa roczna 
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych 
i/lub utrzymywanych na koszt 
gminy w 2011 roku? 
Odp:Średnio rocznie 10 psów 
3. jaki był w 2011r. 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:11 971,00 zł, opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt 
przebywających pod opieką 
4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela 
zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? 
Odp: Schronisko Nowy Targ – umowa roczna 
5. prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012. - dostępne 
www.ug.limanowa.pl BIP/prawo/uchwały rady 
z poważaniem Rafał Woźniak Wydz. GK 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4903 - Data wydania: 
2012-03-29 



w
Lipnica Murowana, dnia 29 marca 2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GKSiR.6140.11.2012

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w związku z Państwa wnioskiem w sprawie udzielenia
informacji publicznej z dnia 19 marca 2012 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 20.03.2012 r.) na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje :

1. w 2011 roku Gmina Lipnica Murowana nie zawarła z żadnym schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt stałej umowy z powodu braku miejsc w tych schroniskach. Natomiast
Gmina zleciła Fundacji z Krakowa „Zwierzę nie jest rzeczą" wyłapanie 5 psów
bezdomnych i zapewnienie im opieki.

2. W 2011 wyłapano 8 psów, dla trzech psów znaleziono opiekunów a 5 psów"'zabrala
Fundacja "Zwierzę nie jest rzeczą".

3. Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez gminę w 2011 roku wyniósł 5551,66
zł., w tym jednorazowa opłata za wyłapanie i umieszczenie 5 psów w schronisku Fundacji
wyniosła 4900 zł, pozostała kwota 651,66 zł wydana została na zakup materiałów i karmy
dla bezdomnych zwierząt przetrzymywanych czasowo w kojcu na terenie gminnej
oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej.

4. W 2012 roku gmina nie zawarła stałej umowy ze schroniskiem, ponieważ wszystk!e~
schroniska w woj. małopolskim odpowiedziały na naszą propozycję zawarcia umowy
negatywnie z powodu braku miejsc. Mamy ustne zapewnienie Fundacji „Zwierzę nie jest
rzeczą" , że w razie potrzeby możemy na nią liczyć. Stałych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt nie zawieraliśmy. Porzucone zwierzęta przez właścicieli miejskich są
przeważnie przyjazne, czekają przy drodze gdzie zostały porzucone. Chętnie wsiadają do
samochodu i zabieramy je na oczyszczalnię ścieków i szukamy opiekunów. Niektóre
zwierzęta jak zgłodnieją, przychodzą do gospodarstw Jeśli dostaną jedzenie, to chętnie się
zaprzyjaźniaj ą z nowymi opiekunami, u których znajdują dobre warunki bytowania.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok została podjęta przez Radę Gminy
i zostanie przesłana w terminie późniejszym.

,:up. W :*a Gminy
Otrzymuje :

, >
l . Adresat. Gospoda*
2. A/a. Środowi



/Mi?
.-305 Lipinki
wl.nalnp

RGK.6140.5.2012 Lipinki dnia 04.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na
Pomoc Zwierzętom

ul, Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dotyczy: udzielenia informacji publicznej dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania".

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19.03.2012 r.
Gmina Lipinki przekazuje następujące informacje:

Ad. l
Gmina Lipinki w 2011 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki Lecznicy znajdującej się w Gorlicach - lek. wet. Daniel Cieśla ul. Kościuszki 44.
38-300 Gorlice.

Ad. 2
W roku 2011 Gmina Lipinki zleciła wyłapanie (w tym badania, utrzymanie i opiekę
weterynaryjną) 4 psów znajdujących się na terenie gminy.

Ad. 3
Koszt realizacji zadania w roku 2011 - 1.531,61 zł.

Ad. 4
Gmina Lipinki w 2012 r. zleciła wyłapanie l psa za kwotę 738,32 zł. (opłata dotyczyła
interwencji w terenie, usługi weterynaryjnej, przetrzymania psa oraz znalezienia nowego
właściciela dla psa).

Ad. 5
W załączeniu - Uchwała NrXVI/120/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2012 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2012 r.



°i: 2 N°.f l'>hn.H?.w*"' """ Liszki, dnia 18.04.2012 r.N11 v-*-* -\/u-*^ ?

RG. 6140.11.2012.BŚ

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 KRAKÓW

Sprawa: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy
Liszki informuje co następuje:

- w roku 2011 Gmina nie posiadała stałej umowy z żadnym podmiotem na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku.
Usługi w tym zakresie były zlecane bezumownie podmiotowi: Opieka nad Zwierzętami
Rafał Pałka w Olkuszu, gdzie przekazano 11 psów za kwotę 13.476 zł, płacąc każdorazowo
kwotę ryczałtową za wyłapane i utrzymywane zwierzę.

- w roku 2012 zawarliśmy umowę z firmą DAMICH Damian Michalski Olkusz na
wyłapywanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami przekazanymi do schroniska.

W załączeniu przesyłamy kserokopię umowy z firmą DAMICH oraz uchwały w sprawie
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2012 r.

Zup.

Otrzymują:
(J) Adresat
2. a/a.



URZĄD GMINY
i n o M

33-314 UiH^NA U0l£»» Łososi n a Dolna 18.05.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewfcza 35b/7Q
31-328 Kraków

Nasz znak: IFS.6140.9.2012. WA

Odpowiadając na pismo z dnfa 20.03.2012 r. (data wpływu do tut Urzędu Gminy
27.04,2012 r.) informuję:

Ad. l nie było zawartej umowy w 2011 r. ani też zleceń, ponieważ nie było przypadków
zgłoszeri bezdomnych zwierząt.

Ad. 2 w 2011 nie było takich przypadków.

Ad. 3 nie było kosztów ze względu na Ad. l i Ad. 2.

Ad. 4 w chwili obecnej z żadnym schroniskiem, gdyż kilka odmówiło podpisania umowy,

obecnie jestesmywtraketerrożrhow w tej sprawie z kolejnym schroniskiem.

Ad.5 brak uchwały, będzie podjęta po zawarciu umowy ze schroniskiem,

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a









U R Z Ą D G M I N Y
34-606 LUKOWICA 334

powiat Si«ijniow5fci,woj.malopolsWe
tetYfa*Ol8333S021

Lukowica dn 14.05.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
UL Stachicwicza 35b/70 31-328 Kraków

Ur/ąd Gminy w Łukowicy w odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje,

1. W 2011 r. Urząd Gminy w Łukowicy nie zawarł stałej umowy ze
schroniskiem a, wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecał firmie Dog-
Bastcr z siedziba w Nowym Sączu ul, Jana Pawła Ti 40/13.

2. W 2011 r. ilość wyłapanych zwierząt to 5 psów,
3. W 2011 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 1840 zł płatne gotówką,
4 .W 2012 r. Urząd Gminy w Łukowicy nie zawarł stałej wnowy ze

schroniskiem a, wyłapywanie bezdomnych zwierząt zleca firmie Dog-Baster
Z siedziba w Nowym Sączu ul. Jana Pawła 40/13

Załącznik;
l .kopia Uchwały NrXIH/86/12 Rady Gminy Lukowica z dnin 26,maica 2012 r,

w sprawie uchwalenia „Programu opieki md /wier/etami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na rok 2012 w Gminie f -ukowica .

Otrzymują W Ó
1, Adresat
2. a/a "l*- Cwsfai

T



/IM
34-220 Ma*'> ocn-^

,«y m.ufcp-^'> Maków Podhalański, dnia 30.03.2012 r.
GK.143ltl.4.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
e-mail: elzbieta.namyslowska-opachrajproanimals.org

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2012 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 Makowie Podhalańskim informuje:

1. Wyłapywanie zabłąkanych i porzuconych zwierząt w 2011 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. Następnie, w przypadku
bezskutecznego poszukiwania właściciela, zwierzęta odwożone były do schroniska dla
zwierząt zlokalizowanego w Cieszynie, ul. Cicha 10, 43 - 400 Cieszyn, orowadzonego przez
Firmę Handlową Beata Kowalczyk, adres j.w, z którym Gmina posiadała stosowną umowę.

2. W roku 2011 zostało \\ylapanych z terenu gminy 29 zwierząt - psów.

3. Koszt realizacji usługi, tj. zbierania i utylizacji martwych zwierząt do końca października
2011 roku wyniósł 4.677,28 zł (w tym 2.247,28 zł to zbieranie padliny).

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2012r. wykonywane jest na podstawie umowy
z Przedsiębiorstwem - Wodno Kanalizacyjnym Eko-Skawa Sp. z o. o. z siedzibą ul. 3 Maja
40a. Przetrzymywanie tymczasowe i podstawową opiekę weterynaryjną zapewnia firma Jazda
Konna Makowska Góra Andrzej Stopka, os. Jurki l, 34 - 220 Maków Podhalański. W
przypadku bezskutecznego poszukiwania właściciela, na podstawie umowy psy odwożone są
do schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Cieszynie, ul. Cicha 10, 43 - 400 Cieszyn,
prowadzonego przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk, adres j.w.

5. W załączeniu przesyłamy kopię uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.jia terenie
Gminy Maków Podhalański w 2012 roku"

3r iJiiT^aweł Bajty cki
erownik Referatu

Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:
U^ Adresat.

2. A/a.



Urząd Gminy C/.orszty
z/s w Maniowach

ul. Gorczańska 3
34-4,36 Maniowy Maniowy, 30.04.2012 r.

SĘK 1431.16.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

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. Tak, Gmina Czorsztyn miała w 2011 r. podpisaną umowę ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom.

Ad. 2. W 2011 roku przewieziono do schroniska osiem bezdomnych psów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 7 505 złotych - forma płatności oparta była

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku (koszty
dowozu do schroniska, koszty za każdy dzień pobytu psów w schronisku i za
wszelkiego rodzaju usługi weterynaryjne).

Ad. 4. Tak, Gmina Czorsztyn ma w 2012 r. podpisaną umowę ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom.

Ad. 5. W załączeniu przesyłamy kopię uchwały na 2012 rok.

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Czorsztyn jest bardzo zadowolony
z wieloletniej współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Nowym Tagu. Ta współpraca jest
bardzo dobra i harmonijna.

em

Iz up. WÓJTA

Bala ! .';;rdura
ZasU;;>'..•: Wój ta

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 K r a k ó w

Nasz znak: GGiR.6140.5.2012 Mędrzechów, dn. 2012-04-30

Stosownie do Waszego wniosku Urząd Gminy w Medrze ;howie informuje:

-w 2011 r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- w 2012 r. Urząd Gminy w Mędrzechowie wystąpił do schronisk dla zwierząt o przesłanie
oferty do zawarcia umowy dotyczącej wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia
wyłapanym zwierzętom dalszej opieki.
Otrzymane odpowiedzi - brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy.
W załączeniu przesyłamy kserokopię Uchwały Nr XVF75/12 Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2012 .



Michatowice dn.4.04.2012r

IK-IV 6140.18.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie sposobu i skutków

wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"

informujemy, że w 2011 r. gmina Michatowice nie posiadała stałej umowy ze

schroniskiem. Udzielono 4 zlecenia na odłapanie psów Panu Pałce z Olkusza, który

miał umowę ze schroniskiem w Jastrzębiu Zdroju. Dokonano sterylizacji 3 psów i 4

kotów przygarniętych przez mieszkańców gminy. Koszt realizacji całego zadania za

2011 rok wyniósł ok. 8 000 zł. Obecnie Gmina współpracuje z Grupą Inicjatywną

Przyjaciół Zwierząt / Fundacja dla Zwierząt Dar Serca/, której przedstawicielem na

naszym terenie jest Pani Joanna Helak sprawująca opiekę weterynaryjną. W 2012 r

jest podpisana umowa stała, która będzie obejmowała tylko nagłe przypadki, dla

pozostałych zwierząt będą szukane domy przez w/w Fundację i Urząd Gminy.

W załączeniu przesyłamy kserokopię umowy i uchwały na 2012r.

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a
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URZĄD GMINY I MIASTA
MIECHÓW

ul. H. Sienkiewicza 25
32 - 200 Miechów

lal.: 41/383-CO-40, 3&3-10-03
fccc 41/383-23-78

E - maił: gmftia@nniechow.eu
NIP459-000 36-97
KBS Ol Miechów 1 7 859 1 0007 0200 001 3 8080 0008

Miechów, 2012,05.08

Fundacja Pro Aniraals - Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków

ul. Slachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo d)0l , udzielenia informacji na temat opieki

nad zwierzętami bezdomnymi , Urząd Gminy i Miasm w Miechowie uprzejmie informuje :

Gmina Miechów w 20 1 1 roku podpisała umowę na odławianie bezpańskich psów z Panem

Marcinem Ćwikła - Prywatny Gabinet Weterynaryjny w Miechowie - niestety w maju Pan

Ćwikła wypowiedział umów? i nie mieliśmy podpisanej /adnej umowy stałej, jako , /& /adne

schronisko nie zgodziło się z nami podpisać umowy tłumacząc to brakiem wolnych miejsc .

Na każde nasze zgłoszenie odławiania dokonywał Pan Jerzy Zieliński - Prywatna Lecznica

Zwierząt Wolbrom .
W 201 1 roku odłowiono 14 psów - kwota 5863,97 -A . Opłata l yła jednorazowa za każde

odłowione /

W 20 12 roku mamy podpisana umowę z Panem Rafałem Żmuda Zawiercie .

W załączeniu przesyłamy kserokopie uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Otrzymują:

l Adresat
z up. HURM

MRI iiiż. Lai-yttt
K.i«cnvriiK Rcfrr-aUi CK;

BTIi/A

Wsi























Urząd Gminy Mszana 
ul. 1 Maja 81 
44-325 Mszana  

 
www.mszana.ug.gov.pl  
Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,  
Fax: 4759760  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
GKFZ.6140.000004.2012  
GKFZ.KW.000248.2012 

Mszana, dnia 10.05.2012 r. 
 
Fundacja Pro Animals 
Na Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków 

 
 
dotyczy: wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r.  
 

W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej  
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i 
ich wyłapywanie” Urząd Gminy w Mszanie informuje, że Gmina Mszana zawarła w lipcu 2011 r.  
umowę na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszana 
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu prowadzącym schronisko dla 
zwierząt. 

Zgodnie z zapisami ww. umowy opłata pobierana jest jednorazowo od każdej sztuki 
zwierzęcia przyjmowanego do schroniska. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną 
przytrzymywanym zwierzętom oraz podstawowe warunki socjalno – bytowe. 

Informuję ponadto, że w 2011 r. nie było przypadków przekazywania do schroniska 
bezdomnych zwierząt. 

W budżecie Gminy na rok 2012 zarezerwowano kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na 
wyłapywanie oraz rezerwację miejsc w schronisku dla zwierząt. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Kserokopie umów: AEI.272.1.2012 z 4.01.2012 r.  

oraz AEI.272.22.2011 z 25.07.2011 r.. 
 
Kopia: 
1. aa. 



 
 
 
Kontakt: 
Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Telefon: 4759747, 4759748, 4759741, 
Karpiel Piotr:  4759747 
pokój nr 26, w godz. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00 



                                                                                                           

            W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, nt. sposobu i  
skutków wykonywania zadania  " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ", 
Urząd Gminy w Mucharzu przesyła następujące informacje;
Ad.  1.  Gmina Mucharz  miała  w 2011r.  podpisaną umowę na przyjmowanie psów,   ze 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.
Ad.2. W 2011r. W Schronisku przebywały 3 psy – utrzymywane na koszt gminy.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2011r. wyniósł; 4478,51 zł.
Forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku.
Ad.4. W 2012r. Gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom ze Schroniskiem dla Bezdomnych  Zwierząt w Nowym Targu.
Ad.5.  Uchwała  w  sprawie  "  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mucharz w 2012r." zostanie podjęta 
na najbliższej sesji.
                                                                                             Podpisał;
                                                                                        Wójt Gminy Mucharz 
                                                                                        mgr Wacław Wądolny
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GMINY NIEDŹWIEDŹ
-7 o K, %j i £ D Z W i b D2T

,7317058
"L.610.7.2012.JSJ Niedźwiedzi 1.03.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2012 r. Urząd Gminy Niedźwiedź informuje że:

4.

5.

W 2011 r. Urząd Gminy Niedźwiedź miał podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem w
Nowym Targu, gdzie są oddawane bezdomne zwierzęta.
w 2011 r.oddanych było na koszt gminy do Schroniska w Nowym Targu 10 psów oraz
na zlecenie „Opieka nad Zwierzętami" ( Rafał Pałka ) 2 psy.
Koszt realizacji całego zadania 14201,71 zł. Forma płatności oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku ( comiesięczna faktura VAT)
W 2012r. Urząd Gminy Niedźwiedź ma podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem w
Nowym Targu.(przesyłam ksero umowy ze schroniskiem)
W załączeniu przesyłamy uchwałę rady na 2012 r. w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności (będzie podjęta
30.03.2012r).

Z n D. \\O-r-F? 1!XY



Niepołomice, 26.03.2012 r.

Znak: R.6140.8.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.2012 r. dotyczącego realizacji zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt podaję

niżej informację w wymaganym zakresie:

1. 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.

2. Zgodnie z umową (w załączeniu umowa za 2011 r.) schronisko przedkłada co miesiąc

rozliczenia stanu zwierząt, wykonywanych usług i faktury do zapłaty. W załączeniu przesyłam

zestawienie ilości zwierząt oraz kosztów w 2011 r. za pobyt psów w Schronisku.

3. Schronisko w Nowym Targu z końcem 2011 r. poinformowało Gminę, że w związku z

przepełnieniem nie może realizować zapisów umowy z dnia 31 grudnia 2010 r. w związku z

tym Gmina Niepołomice zawarła umowę z Fundacją „Ludzie Zwierzętom w Potrzebie" na

opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Niepołomice (w załączeniu umowa).

Zgodnie z umowa Fundacja przedkłada co miesiąc fakturę wraz z bieżąca ewidencją zwierząt

przebywających pod opieką.

4. W załączeniu przesyłam kopię Uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2012 roku.

Otrzymują:
rBurmistrz'
łMflfltSyfeminy Niepołomice
2pa<aZwycięstwa 13

32-005 Ńiepotomice
tel. +48122811 046
fax + 48122811 991 . . .
ma?istrat@mePolomice.com www.mepolomice.eu



Wykaz przebywających bezpańskich psów 2 terenu Gminy Niepołomice w 2011 roku w Schronisku w Nowym Targu.
ROK 2011



Dzien dobry, 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w 2011 roku nie było przypadków ani zleceń o 
udzielenie pomocy bezdomnym kotom i psom, a tym samym nie ponosiliśmy żadnych kosztów z 
tym związanych. Natomiast w roku 2012 zostały podpisane umowy, które przekazujemy w 
załączeniu. 
 
Jadwiga Kamińska 
Inspektor w UGiM Nowe Brzesko



Urząd Miasta Nowego Sącza

Rynsk l, 33-300 Nowy S*c?

W: [* W18] 113 53 08, fax: (+<« 18] <W3 78 63
pl | www.nowysacz pl

Nowy Sącz, 02.04.2012

ilu^li Ińi^:'i;i ^ijV.'LC-j SĄCZA
WYDZIAŁ

.jOSPOOARK! KOMUNALNEJ

FUNDACJA °ro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Nasz znak: WGK.RK.6140.2/2012

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 roku 2011 miasto Nowy Sącz miato podpisaną umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na przyjmowanie psów z terenu Miasta
oraz ich utrzymanie w schronisku.

2. W 2011 do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z którym
Miasto miato podpisaną umowę przewieziono 91 bezdomnych psów wylapanych
na terenie miasta Nowego Sącza.

3. Miasto przeznaczyło na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 roku
200 000,00 zt.

4. Miasto Nowy Sącz zawarto umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Nowym Targu na przyjmowanie psów z terenu Miasta oraz ich utrzymanie
w schronisku w 2012 roku.

Zał. 2 na 6 ark.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.
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/HP
NOWY TARG

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

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GK1D.6140.7.2011
Nowy Targ 2011-04-03

W odpowiedzi na Państwa wniosek 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:
Ad. l W 2011 r. Gmina Miasto Nowy Targ miała podpisaną umowę na zabranie i zapewnienie opieki

bezdomnym psom ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.
Ad. 2 Zestawienie danych o ilościach zwierząt doprowadzonych do schroniska i zaadoptowanych

przestawia poniższa tabela:

rok

2011

zwierzęta
przyjęte do
schroniska

48

zwierzęta
zaadoptowane

46

zwierzęta
zwrócone do

schroniska

9
Ad. 3 Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z budżetu miasta w 2011 r. wydatkowano, na

podstawie bieżącej ewidencji psów doprowadzonych do schroniska, kwotę 50 775 zł.
Ad. 4 Również w 2012r. umowa na zabranie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom została

zawarta ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu..
Ad. 5 W swoim wniosku nie określiliście Państwo czego ma dotyczyć uchwała na rok 2012. o której

kopię wnioskujecie.

Informujemy, że zgodnie z art. ł ust. l pkt l lit. a, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225 póz. 1635) poświadczenie zgodności kopii przez organ administracji
samorządowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt liczy 7 stron. W celu określenia wysokości
łącznej kwoty opłaty skarbowej, w oparciu o art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98. póz. 1071 ze zm.) wzywam
do uzupełnienia wniosku o informację, czego ma dotyczyć uchwała, o której mowa w pkt. 5 Państwa
wniosku. Nie uzupełnienie wniosku, w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Z up. > :

Otrzymują:
M) Adresat
2. a/a

lei. (0-18)26-11-292
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

I: umnuSium.mwyti
www.nowytarc.pl

pokój Nr 217, II piętro



Nowy Targ 30.03.12r
Nasz znak:SG.1510.2.2012

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 b/70, 31-328 Kraków

W związku z otrzymanym pismem Urząd Gminy w Nowym Targu udziela odpowiedzi 
na zadane pytania:

1. W 2011r. gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem Pani Celiny Pawluśkiewicz 
z  adresem  Nowy  Targ  ul.  Kokoszków  101  na  zapewnienie  opieki  bezdomnym 
zwierzętom.

2. W 2011 r. było 32 psy utrzymywane na koszt gminy.
3. Całkowity koszt realizacji  umowy ze schroniskiem w 2011r.  wyniósł 25 803,53 zł. 

Rozliczenie ze schroniskiem oparte było na bieżącej miesięcznej ewidencji zwierząt.
4. Jak w punkcie 1.
5. Kopie w załączniku.

                                                                                          K-ndt. Straży Gminnej

                                                                                                   Józef Tazik



Urząd Miejski Nowy Wiśnicz  
Rynek 38   
32-720 Nowy Wiśnicz      
 
 

                                   Fundacja Pro Animals -  
                                   Na Pomoc Zwierzętom 
                                   ul. Stachiewicza 35b/70 
                                   31-328 Kraków 

 
 
 

 
 
WR.6140.11.2012        Nowy Wiśnicz dnia 03.04.2012 r.  
 
 
 

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w odpowiedzi na Państwa z dnia 20.03.2012 r. 
(21.03.2012 r. data wpływu) dotyczące informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i 
ich wyłapywanie” informuje: 
− Ad. 1 W 2011r  urząd miał podpisaną umowę-zlecenie z Gabinetem Weterynaryjnym  

„CZTERY ŁAPY” na wyłapywanie bezdomnych, wałęsających się psów na terenie gminy 
Nowy Wiśnicz.  

− Ad 2 W 2011 r. zostało wyłapanych 14 wałęsających się psów 
− Ad.3. Koszt zadania „ opieka nad bezdomnymi wałęsającymi się zwierzętami” w 2011 r. 

wyniósł 5 581,69 zł ( koszty opieki/ usługi weterynaryjnej, koszty karmy dla zwierząt) oparta na 
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w/w urzędu. 

−  Ad.4.Urząd nie posiada stałej umowy ze schroniskiem na 2012 r. ( brak możliwości podpisania 
umowy z uwagi na brak miejsca w schroniskach), posiada umowę- zlecenie z gabinetem 
Weterynaryjnym „ CZTERY ŁAPY” na wyłapywanie bezdomnych, wałęsających się psów na 
terenie gminy Nowy Wiśnicz i umieszczeniu ich w kojcach, które urząd posiada w celu 
przetrzymywania wałęsających się psów do momentu znalezienia im nowych domów (skan 
umowy); 

− Ad.5 uchwała została podjęta na sesji 29.03.2012 r ( w załączeniu skan ) 
 

 
Kierownik Wydziału Rolnictwa, 

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 
 

Ewa Kumor 
 
Otrzymują: 
1x Adresat 
1x a/a 



Nasz znak: TZ.614.2.2012.KL Ochotnica Dolna, dnia 2012-03-28

Fundacja
Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 20.03.2012 r. (wpł. 21.03.2012 r.) Wójt Gminy
Ochotnica Dolna informuje że, ze względu na brak środków w roku 2011 Gmina Ochotnica
Dolna nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im
opieki.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.



URZĄD GMINY
33-210 OLESNO Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom

woi. małopolskie ul. Stachiewicza 35b/70
tel./tax (014) 642-29-71

•••s- 31-328 Kraków

G.6052.6.2012 Olesno, dnia 03-04-2012 r.

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 20.03.2012 r. dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Oleśnie uprzejmie informuje:

1. Gmina w 2011 r. nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem i nie zaszła
potrzeba zalecania na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im
opieki.

2. W ubiegłym roku nie zostały przekazane bezdomne zwierzęta do schroniska i nie
ponosiliśmy kosztów.

3. W związku z odpowiedzią na pkt. l i 2 nie ponieśliśmy kosztów związanych z
wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.

4. W tym roku nie mamy podpisanej umowy ze schroniskiem, jak również nie
zlecaliśmy wyłapywania bezdomnych zwierząt ponieważ do tej pory nie było tego
typu przypadków.

5. Na chwilę obecną nie jest jeszcze uchwalony „Program opieki nad zwierzętami
Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

jfł g-;

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Olkusz, dnia 22 marca 2012 roku
WP. 1431.9.2012r.

Urząd Miasta i Gminy
w Olkuszu

Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka

32-300 Olkusz
ul. Rynek 1

tel. (0-32) 62 601 00
fax. (032) 62 601 03

www.olkusz.eu
poc2ta@umig .Olkusz, pl

Fundacja „Pro-Animais - Na Pomoc Zwierzętom"
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 20 marca 2012 roku, otrzymany drogą elektroniczną w
dniu 20 marca 2012 roku, informuję, że:

1. W 2011 roku Gmina Olkusz zawarła z Gminą Bielsko - Biała
porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadania publicznego
związanego z przyjmowaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i
Gminy Olkusz do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w
Bielsku - Białej oraz zapewnieniem im opieki.
W tym samym okresie Gmina Olkusz udzielała jednorazowych zleceń a,
po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zawarła umowy
na świadczenie usług z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt z
terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz transportu ich do Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej z Panem
Rafałem Pałką prowadzącym działalność gospodarczą p.n. „Opieka nad
Zwierzętami", z siedzibą w Olkuszu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
w schronisku dla bezdomnych zwierząt umieszczonych zostało 165
bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

3. Łącznie w 2011 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Gmina
Olkusz przeznaczyła kwotę 165.686,44 zł. Wynagrodzenie wypłacane
było ryczałtem lub jednorazowo, w zależności od rodzaju wykonywanej
usługi.

4. W roku 2012 Gmina Olkusz, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego, zawarła umowę z Panem Janem Michalskim,
prowadzącym działalność gospodarczą p.n. PLAMA, z siedzibą w
Racławicach, na świadczenie usług związanych z wyłapywaniem,
transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku
bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

5. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu uchwały, o której mowa w pkt 5
w/w wniosku.

Z poważaniem

Załącznik:
Kserokopia umowy
KK. 1.2012. BZP.272.1.2012.KK
z dnia 2 stycznia 2012 roku

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a x 2

JU,-



Urząd Gminy w Osieku Osiek, dnia 10 maja 2012r. 
ul. Główna 125,  
32-608 Osiek 

KA.1431.33.2012

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2012r. (wpływ do tutejszego Urzędu 7 
maja 2012r) Urząd Gminy w Osieku przekazuje następujące informacje:

1. W 2011 roku Gmina Osiek nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt ze schroniskiem.

Gmina  udzielała  zleceń  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  i  zapewnienie  im  opieki 
Gabinetowi Weterynaryjnemu Animal-Vet „ZASOLE”.

2. W 2011 r. wyłapano 8 psów.

3.  Koszty  poniesione  z  tego  tytułu  wyniosły  16 000,00  zł  (forma  płatności  –opłata 
jednorazowa).

4.  W 2012  roku  Gmina  Osiek  podpisała   umowę  na  wyłapywanie  i  zapewnienie  opieki 
bezdomnym  zwierzętom  z  Gabinetem  Weterynaryjnym  Animal-Vet  „ZASOLE”.  W 
załączeniu przesyłamy kopię zawartej umowy 

5. W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr XV/96/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 
2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2012r. 

Wójt Gminy Osiek

/-/ Jerzy Mieszczak 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a UG 





URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2012r.

Znak sprawy:
GM-o-614.7.2012

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 20 marca 2012r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - uprzejmie
informuje:

l i 4. 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 l stycznia 2011
do 31 grudnia 2011.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - od 2010r.
prowadzone jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals
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 2004r. o pomocy społecznej
oraz uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 20IOr.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku
publicznego na rok 2011".

2. Ilość zwierząt utrzymywanych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec
w Oświęcimiu w 2011 r.- psy: 252, koty: 134w2011r.

MECENAS

W prowadzonej korespondencji prosimy powoływać się na numer pisma.

PL 32-600 Oświęcim, ul. Zaborfka 2 Telefon +••/'#.*.* M2-')l-')o
e ma U: um@um.osiviecim.pl --<* ; : ^-'-'-';;-' ••'"



WZ.61400.14.2012.AK                                                                         Oświęcim, 04.05.2012 r.

                                                                               
                                                                              Fundacja Pro Animals                                
                                                                              Na Pomoc Zwierzętom                  
                                                                              ul. Stachiewicza 35b/70
                                                                             31-328 Kraków

W  odpowiedzi  na  wniosek  o  udzielenie  informacji  publicznej  na  temat  sposobu 
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
z dnia 20.03.2012 r., uprzejmie informuję:

1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń  
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W  2011  r.  Gmina  Oświęcim  posiadała  zawarte  Porozumienie  Międzygminne 
nr  ON.II.031.9.2011  z  Gminą  Bielsko  –  Biała,  na  podstawie  którego  Miejskie 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku – Białej, ul. Reksia 48, prowadziło 
zadanie związane z przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku.

2. Jakie  są  zbiorcze  dane  o  ilości  zwierząt  (psach/kotach)  wyłapanych  i/lub  
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?
2011 r. : 33 psy 
                9 kotów

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za  
opiekę?
Całkowity koszt  utrzymywania zwierząt  w/w schronisku w 2011 r.  –  40 322,76 zł 
kwota ryczałtowa

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012 r. stałe umowy albo udziela zleceń na  
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina  Oświęcim  zawarła  Porozumienie  Międzygminne  NR  ON.II.031.128.2011 
z Gminą Bielsko – Biała, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt  w  Bielsku  –  Białej,  ul.  Reksia  48,  prowadzi  zadanie  związane 
z przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku w 2012 r.

W załączeniu przesyłam:
1. kopię Porozumienia Międzygminnego NR ON.II.031.128.2011 z dnia 11 października 

2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki 
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim;

2. kopię  uchwały  Nr  XXI/157/12  Rady  Gminy  Oświęcim  z  dnia  28  marca  2012  r. 
w  sprawie  wprowadzenia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2012”.

                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                             Małgorzata Grzywa



Otrzymują:
1. Adresat;
2. UG - a/a.
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Urząd Gminy
32-432 Pdin 563
Woj. małopolskie

^irn, dnia: 23.05.20 1 2 r.

Fundacja Pro Arumałs -. Na Pomoc Zwid
Ul. Stachicwicza 35b/70

32-528 Kraków

om

GKiI.6l4(UJ.20l2

2- fen, o ilości ^ierząt przcbyw^ych w ̂ ^^
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-doprowadzono 1 2 psów
- wydano 7 psy
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stan na 31. 12.201 Jr- 10 psów
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tlftfcĄp MIASTA T GMINY
PIWNICZNA-ZDRÓJ

33-350Piwniczua-Zdrój, Rynek2(, Piwniczna-Zdrój dnia 03.04.2012r

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul.Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dot. udzielenia informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek dot. sposobu i skutków wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję :
1.Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomych Zwierząt
w Nowym Targu.
2.Zbiorcze dane o ilości zwierząt:
stan na koniec 2010 r - 2 psy
doprowadzone w roku 2011 - 3 psy
wydane w roku 2011 - 2 psy
stan na koniec roku - 3 psy.
3.Koszt realizacji przesięwzięcia w roku 2011 - 4385,14 zł.



Pleśna, dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 
 
 

Fundacja Pro Animals – Na pomoc zwierzętom 
Ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków 

 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2012 
roku, informuję: 
 
 
Ad. 1. W 2011 roku Gmina Pleśna podpisała umowę o świadczenie usług opieki w azylu dla 
psów w Tarnowie, prowadzonym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w 
Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Cmentarna. 
 
Ad. 2. Z wystawionych w 2011 roku faktur wynika, że w ciągu ubiegłego roku wyłapano 7 
psów, utrzymywano 7 psów. 
 
Ad. 3. W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 8.692,50 zł wg opłat 
uwzględnionych w umowie tj.  
- opłata z góry za każdy miesiąc udostępnienia boksu – 140 zł brutto, 
- opłata 415 zł brutto miesięcznie za ochronę i opiekę nad jednym psem przekazanym do 
Azylu na okres pierwszego miesiąca od momentu przekazania psa, 
- opłata 180 zł brutto za każdy następny miesiąc pobytu psa w azylu, 
- opłata w wysokości 2,10 zł brutto oraz 55 z l brutto za godzinę w przypadku nadzwyczajnej 
interwencji (odbiór psa). 
 
Ad 4. W 2012 roku Gmina Pleśna podpisała dwie umowy z Zakładem Składowania Odpadów 
Komunalnych w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Cmentarna (skany umów w załączeniu). 
 
Ad 5. Skany uchwały w załączeniu. 
 
 
 
 
Joanna Krochmal 



Nasz znak: ZGK-OŚ.6140.7.2012                                            Podegrodzie, dnia 25.04.2012 r.  
 
 

                                  Fundacja Pro Animals –Na pomoc Zwierzętom 
          Ul. Stachiewicza 35b/70 

                                 31-328 Kraków 
                     
 

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania 
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”. 

 
 

W odpowiedzi na Państwa pismo, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania 
zawarte w piśmie z dnia 21.03.2012 r. (data wpływu do tut. organu: 11.04.2012 r.): 

1. W roku 2011 Gmina nie posiadała umowy ze schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt. Usługi wyłapywania zwierząt świadczył podmiot zewnętrzny. Wyłapywane 
bezdomne zwierzęta (psy) były następnie przekazywane do adopcji. 

2. Ilość zwierząt tj. psów wyłapanych w roku 2011 kształtuje się na poziomie 10 psów. 

3. Koszt realizacji zadania polegającego na wyłapaniu zwierząt w roku 2011 kształtował się 
na poziomie  4 324,08 zł. 

4. W roku 2012 nie mamy podpisanej umowy ze schroniskiem. Jesteśmy na etapie podpisania 
umowy z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych w szczególności w 
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej Gminy. Zawartą umowępo 
podpisaniu  doślemy Państwu w późniejszym terminie. 

5. W załączeniu przesyłam w wersji elektronicznej uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w 
sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w roku 2012. 
 
 
Korespondencję w sprawie ochrony zwierząt prosimy kierować na Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248. 
 
 
 
 

DYREKTOR 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

(-) mgr inż. Ewelina Skuza 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresat – na adres e-mail: fundacja@proanimals.org 
2. aa. 

 
 



M p

OkK:i43l'.5.2012 Polanka Wielka, dnia 22 maja 2012 roku

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 21 marca

2012 roku, Urząd Gminy Polanka Wielka udziela odpowiedzi na pytania zawarte

w przywołanym wyżej piśmie:

1. W 2011 roku Gmina Polanka Wielka nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem,

zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Firmie Handlowej Kowalczyk Beata,

43-300 Cieszyn, ul. Cicha 10 oraz Gabinetowi Weterynaryjnemu ANIMAL-YET

ZASOLĘ, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10.

2. W 2011 roku wyłapano 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadani wyniósł 3046,00 zł brutto.

4. W 2012 roku Gmina Polanka Wielka ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Umowa została podpisana

z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-YET ZASOLĘ, 32-600 Oświęcim,

ul. Garbarska l O Umowa w załączeniu.

5. W załączeniu Uchwała Nr Y/27/2011 Rady Gminy lolanka Wielka z dnia

27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

Polanka Wielka oraz dalszego postępowania z nimi oraz Uchwala Nr XIY/89/2012

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. a/aUG.



 Original Message --------
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - Wniosek o
udzielenie informacji publicznej.
Date: Mon, 16 Apr 2012 14:01:36 +0200
From: Środowisko <srodowisko@poronin.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Witam!

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na
temat sposoby i skutków wykonywania zadania pn.: "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. W 2011 roku Gmina Poronin posiadała umowę na wyłapywanie i opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem w Nowym Targu.
2. Koszty utrzymania, transport, pobyt bezdomnych psów w schronisku w
2011r. wyniosły 6.827 zł oraz 1.795 zł - opieka weterynaryjna.
3. Całoroczny koszt akcji opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011
wyniósł 8.622 zł. Faktury są płacone co miesiąc na podstawie
sprawozdania przedłożonego przez schronisko z podaniem ilości psów
znajdujących się w schronisku oraz kosztów związanych z wyjazdami po
bezpańskie zwierzęta.
4. W 2012r. Gmina podpisała stałą umowę ze schroniskiem w Nowym Targu.
5. Uchwała dotycząca przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt zostanie
uchwalona na najbliższej sesji w miesiącu kwietniu, obecnie Gmina posiada
wszelkie niezbędne uzgodnienia do programu.

Pozdrawiam.

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
tel.18 20 210 24
NIP 7361705814



Q00b239bb
URZĄD GMINY! MIASTA
32-100 Proszowice.-Ji 3 Maja 72 ' Fundacja Pro Animals

- . — -. ..j- ^ - ip l 'M^P^ * h ^SJ l ' ' v 'J' Na Pomoc Zwierzętom

31-328 Kraków
ul. Stachowicza 35b/70

Nasz znak: ROS.6140.17.2012 Data: 02.05.2012 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2012 roku informuję, że Urząd
Gminy i Miasta w Proszowicach nie posiada stałej umowy na wyłapywanie i utrzymywanie
oraz na transport i opiekę nad rannymi bezdomnymi zwierzętami.
Zgodnie z obowiązującą w roku 2011, 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 2011 zlecono do zabrania do Opieka Nad Zwierzętami Rafał Pałka,
Olkusz ul. Sikorki 91, 9 bezpańskich psów a łączny koszt realizacji to 11. 352 zł. /płatność
jednorazowa od 1200 do 1476 zł za psa/.

W załączeniu przesyłamy Uchwałę Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej
w Proszowicach z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Proszowice.

iimistrza

Otrzymują: tnż.vMrt^>rzrt.«« Kwiatkowska
1. adresat Kieibwnik Wydziału
2. a/a



URZĄD GMINY PRZECISZÓW M P
ul Podlesie 1

32-641 PRZECISZOW
NIP 549-12-24-638 R: 000543278
tel. 033/ 84-13-294. fax 84-13-201

Nasz znak: SE.1431.4.2012 Przeciszów, dn. 27.03.2012r.

Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwierzętom
ul. StacMewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej

1. W 2011 r. Gmina posiadała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Animal
Vet z Oświęcimia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt a także oddanie ich do
adopcji lub umieszczenie w schronisku.

2. W 2011 r. Gabinet wyłapał 6 bezdomnych zwierząt ( w tym l psa potrąconego przez
samochód, którego poddano eutanazji).

3. Koszt realizacji zadania w 201 lr. - 11 960 zł brutto. Gmina posiadała podpisaną
umowę od lipca 2011 r. Forma płatności: ryczałtowa - limit na 5 bezdomnych
zwierząt; kolejne zwierzęta - płatność jednorazowa za każde zwierzę.

4. W 2012r. Gmina nie ma podpisanej umowy bezpośrednio ze schroniskiem, ze
względu na to, że żadne schronisko z okolicy, /e względu na brak miejsc, nie
podpisało z nami takiej umowy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
realizujemy, tak jak w roku ubiegłym z Gabinetem Weterynaryjnym Animal Vet z
Oświęcimia i stowarzyszeniem „Psie serce Animal Vet". Zwierzęta oddawane są do
adopcji lub umieszczane w schronisku w Jastrzębiu Zdroju, z którym Gabinet posiada
podpisana umowę. W załączeniu przesyłam kopię umowy.

5. W załączeniu przesyłam kopię uchwalonej w dniu 24 lutego 2012r. Uchwały nr
XVI/107/12 Rady Gminy Przeciszów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Przeciszów w 2012r.

a Nykie
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
7̂) Adresat
2. a/a



Raba Wyzna dn. 28.03.2012r.

Nasz znak: GRO.6140.13.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2012r. 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 2011 roku gmina Raba Wyzna mała podpisaną stałą umowę na wykonanie zadania w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia 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 w 2011 roku:
- styczeń: 2 psy doprowadzone do schroniska;
- luty: l pies doprowadzony do schroniska;
- marzec: 2 psy doprowadzone do schroniska;
- maj: 4 psy doprowadzone do schroniska;
- lipiec: l pies doprowadzony do schroniska;
- sierpień: 3 psy doprowadzone do schroniska;
- wrzesień: 2 psy doprowadzone do schroniska;
- listopad: l pies doprowadzony do schroniska;
- grudzień: l pies doprowadzony do schroniska;
Łącznie w 2011 zostało wyłapanych i doprowadzonych do schroniska 17 psów z terenu
gminy Raba Wyzna.
3.Koszt realizacji zadania rozliczany był na podstawie wystawianych comiesięcznie przez
Schronisko faktur VAT wraz ze sprawozdaniem z działalności schroniska w zakresie gminy
Raba Wyzna i wyniósł łącznie 19.248,02 zł.
4. W 2012 roku gmina Raba Wyżną ma podpisaną stałą umowę na wykonanie zadania w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki ze „Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu", oś. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ.
(w załączeniu przesyłamy kopie umowy z dn.02.01.2012r.)

Ponadto informujemy, że kopię Uchwały Rady Gminy w Rabie Wyżnej w sprawie
uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Raba Wyzna w 2012 roku" prześlemy po jej uchwaleniu przez
Radę planowanym na 29.03.2012r. Kwota wydatków zaplanowana w programie na jego
realizację w 2012 roku została przyjęta na poziomie 20 tysięcy złotych.

Otrzymują:
l .Adresat:
2.A/a- W.Ś.



MP "
URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

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@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 znale SRG. 1431.3.2012 Rabka-Zdrój, dnia 02.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Burmistrz Rabki-Zdroju w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2012 r. (data wpływu 23.03.2012 r.)

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewid2ianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuje, iż;

1. Gmina Rabka-Zdrój na realizację przedmiotowego zadania w roku 2011 zawarła umowę firmą

Opieka nad Zn/iersgtami Rafał Pałka z siedzibą: 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 91.

2. Z terenów Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011 wyłapano i przekazano do schroniska

piętnaście bezdomnych zwierząt (psów).

3. Koszt realizacji przedmiotowego zadania w roku 2011 wyniósł 18 350.00 zł brutto. Podstawą

rozliczenia była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schtonisku.

4. Gmina Rabka-Zdrój zwarła w dniu 02.01.2012 r. umowę nr SRG.272.1.2012

na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym

z terenu Gminy Rabka-Zdrój. W ramach realizacji przedmiotu w/w umowy Wykonawca jest

zobowiązany m.in. do wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt. Umowa została zawarta

z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,

31-234 Kraków, do dnia 31.12.2012 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/08 Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej,

za udostępnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu pobiera się opłaty.

Za sporządzenie kserokopii dokumentu w formacie A-4 opłata wynosi 0,50 zł. Opłatę w wysokości

5,00 zł (0,50 zł x 10 stron A-4) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju:

PKO BP SA Oddział Rabka-Zdrój nr 101020 3466 0000 9502 0004 3380.

Z poważaniem

mg
rnt/rj '

c uia PrzsByh'

Załączniki:
t. Uchwala nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka - Zdrój.
2. Umowa nr SRG.272.1.2012 z dnia 02.01.2012 r.

1. Adresat
2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2012 01:14
Temat: Fwd: Fw: Racławice
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gmina Raclawice
 
 
 
Dnia 23 marca 2012 21:42 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

 
----- Original Message -----  
From: "Alicja Pachoł" <alicjapachol@poczta.onet.pl> 
To: <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> 
Sent: Friday, March 23, 2012 2:56 PM 
Subject: Racławice 
 
 
> Odpowiadając na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, 
> informuję że: 
> ad.1. w roku 2011 gmina nie zawarła umowy ze schroniskiem i nie udzielała 
> zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 
> ad.2, w roku 2011 nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy zwierząt 
> bezdomnych, 
> ad. 3 w roku 2011 gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z 
> wyłapywaniem i/lub zapewnieniem opieki ww. zwierzętom, 
> ad.4 na dzień dzisiejszy gmina jeszcze nie posiada umowy i nie udzielała 
> zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki, 
> ad.5 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  
> bezdomnymi 
> oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w 2012 
> roku nie została Jeszcze podjęta ponieważ czekamy na wyrażenie opinii w  
> tej 
> sprawie jeszcze przez dwa koła łowieckie. Po otrzymaniu tych opinii lub 
> upłynięciu terminu wydania takiej opinii ( upływa w dniu 10.04.2012r) ww. 
> uchwała zostanie przedstawiona Radzie Gminy Racławice. 
> 
> 
> Alicja Pachoł 
> Urząd Gminy Racławice 
> 32-222 Racławice 15 
> 041/ 384-40-16 w. 25 
> 
> __________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur  
> wirusow 6992 (20120323) __________ 
> 
> Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
> 
> http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 
> 
> 
> 
> 
> ----- 
> Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
> Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
> Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4889 - Data wydania:  
> 2012-03-23 
>  
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Nasz znak: GiOŚ.6132.2.2012 Radłów, 4 kwietnia 2012 r.

Fundacja Pro Animals
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadanu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem informujemy:

1. Urząd Miejski w Radłowie posiadał w 2011 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 2011 zostało wyłapane 12 psów
3. Całkowity koszt poniesiony na w/w zadanie wynosił w 2011 r. 11 982,50 zł płatne przelewem

po każdej interwencji
4. Na 2012 r. Urząd posiada podpisaną urno we j. w.
5. Stosowna uchwała zostanie podjęta w miesiącu kwietniu 2012 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:25
Dołącz: ATT00178.htm
Temat: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
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gmina Radgoszcz mp. 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:13:51 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:26 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Urząd Gminy w RadgoszczyTo: 'elzbieta 
namyslowska-opach'Sent: Friday, March 30, 2012 1:51 PMSubject: RE: 
udzielenie informacji publicznej Wniosek o udzielenie informacji 
publicznej 
1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011r. stałe umowy albo 
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie 
im opieki? 
 
Gmina Radgoszcz realizuje to zadanie poprzez zlecenie, brak stałej umowy. 
 
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych 
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku? 
 
W roku 2011 na terenie gminy Radgoszcz nie było przypadku wyłapywania / 
utrzymywania bezdomnych zwierząt. 
 
3. Jaki był w 2011r. 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)? 
 
Nie było potrzeby w 2011r. wyłapywania / utrzymywania bezdomnych 
zwierząt. 
 
4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela 
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? 
(prosimy o kopie umów). 
 
W trakcie realizacji. 
 
5. Prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012. 
Do chwili obecnej Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały. 
 
Sekretarz Gminy 
Marek Kopia 
 
From: elzbieta namyslowska-opach 
[mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org] 
Sent: Wednesday, March 16, 2011 2:56 PM 
To: urzad@radgoszcz.pl 
Subject: udzielenie informacji publicznej 
 



 
Fundacja Pro Animals – Na Pomoc 
Zwierzętom  
Chrzanów,2011.03.16 
Organizacja Pożytku Publicznego 
ul. Żeromskiego 6 
32-500 Chrzanów 
KRS: 0000293995 Regon: 120595351 
tel. 0 510 921 063 
http://proanimals.org 
 
Urząd Gminy Radgoszcz 
Pl. Św. Kazimierza 7-8 
33-207 Radgoszcz 
 
 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej 
 
Fundacja Pro Animals zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania 
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego 
ustawą o ochronie zwierząt. 
 
Prosimy o przysłanie w formie listownej, faksem lub pocztą elektroniczna 
krótkiej odpowiedzi na pytania: 
 
3. 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? 
 
3. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) 
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 
roku? 
4. 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)? 
 
 
 
Podstawa prawna naszej prośby: 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198). 
 
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty 
jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym 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 
 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4908 - Data wydania: 
2012-04-01 
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OSO. 1431.2.2012
Ropa, dnia 28 marca 2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" w 2011 r. informuję, że:

1. Gmina Ropa nie zawarła stałej umowy z żadnym schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

2. został wyłapany jeden bezdomny pies i przekazany podmiotowi zajmującemu się
opieką nad zwierzętami, gmina poniosła jednorazowy koszt za jego opiekę
w wysokości 1500 zł,

3. w 2012 r. Gmina nie zawarła umowy z żadnym schroniskiem, w przypadku
konieczności wyłapania zwierząt bezdomnych będzie zawierana jednorazowa umowa
na świadczenie takiej usługi,

4. Rada Gminy Ropa nie podjęła uchwały dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
po jej podjęciu zostanie ona niezwłocznie przesłana do Państwa.

A/a,

ZurT

_
SRKRETA

3n/or
2 GMINY



BURMISTRZ RYGLIC

Fundacja Pro Animals-Na pomoc Zwierzętom
ul.Stichiewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

R.6140.5.2012r Ryglice,dnia 28.03.2012r

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.03.2012r /data wpływu 23.03.2012r/, informuję
uprzejmie, iż Gmina Ryglice posiada umowy i realizuje zadania przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt od roku 2006.

1. W roku 2011 zadanie dot. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
realizowane było przez Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie.

2. W 2011 roku w Azylu utrzymywane były 3 psy.

3. Na realizacje zadania jw. zabezpieczono kwotę 5.400.- zł, wykorzystano 3.828.70 zł brutto,
w tym; zapłata za udostępnienie boksów w Azylu, płatna z góry zgodnie z umową z dnia
03.01.201 Ir. wynosiła 1680.00zł.
Pozostałe koszty za pobyt i opiekę psów, realizowane były miesięcznie na podstawie
wystawianych faktur Vat.

4. W 2012r Gmina zawarła umowę ze Schroniskiem -Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie -
Zakład Składowania Odpadów Komunalnych ul Cmentarna .
W zakresie usług opieki nad zwierzętami gospodarskimi, z LudowymKlubem Jeździeckim
w Tamowie-Klikowa ul.Klikowska 304,oraz z miejscowym Lekarzem Weterynarii w
Ryglicach zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych.

5 .Kopia Uchwały Nr.XTX/131/12 z dnia 9 marca 2012r w załączeniu.

[UIRMISTRZ RYCHIC. » 160 RYGLICR. RYNEK 9, T F I . 14654 10 19. TEL 146443635 E-MAIL:Hg@ryglite.pl



URZĄD GMINY RYTRO
33-343 RYTRO, RYTRO 2(5
, 446-90-51, «-ł»«lŁ gmina(fl trojjl www.iytro.pl

NIP 734-10-24-241, REGON 490528075,
Łącki Bank Spółdzielczy 03 8805 0009 0000 57) 5 2001 0001

Nasz znak: GKŚ.6220.10.2012 Rytro, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Fundacja Pro Ani ma b
-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 KRAKÓW

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

• Gmina Rytro w 2011 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101,

• W 2011 roku w schronisku był utrzymywany tylko jeden bezdomny pies przez okres 1,5

miesiąca.

• Koszty jakie Gmina Rytro poniosła za opiekę nad bezdomnym psem to kwota 404,34 zł.

• Na rok 2012 Gmina Rytro również ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Nowym Targu.

• W załączeniu przesyłamy podjętą uchwałę w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro na rok 2012.

Z poważaniem

Otrzymują;
1. Adresat
2. Wa

Z.G.

Z up.

mgr
A WÓJTA



URZĄD GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, woj. małopolskie
tel. +48 14 653 05 01 fax. +48 14 653 05 02

e-mail: rzepiennik-st@zgwrp.org.pl www.rzepiennik.intamet.pl

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 16-04-2012 r.

RD.6052.5.2012

FUNDACJA PRO ANIMALS
NA POMOC ZWIERZĘTOM

31-328 KRAKÓW

ul. Stachiewicza 35b/70

W związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 21.03 2012 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
w Rzepienniku Strzyżewskim informuje:

1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2011 roku nie maiła stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Natomiast posiadamy porozumienie z Firmą o nazwie:
Tymczasowy Azyl dla Psów w Tarnowie, ul. Cmentarna" w sprawie udzielania zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lub zapewnienie im opieki według potrzeb
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Nasza Gmina jest gminą wyłącznie rolniczą /nie występują miejsca zbiorowego
zamieszkania, jak na przykład bloki mieszkalne/ dlatego nie występuje problem
bezdomnych kotów. Sporadycznie zdarzają się przypadki bezdomnych psów. W
2011 roku wyłapano dwa psy i przekazano ich do dalszego chowu mieszkańcom z
terenu Gminy. Dysponujemy własną bazą garażowo-magazynową , która jest
przystosowana i wykorzystywana do chwilowego przetrzymywania schwytanych
psów, o schwytanych psach mieszkańcy są powiadamiani za pośrednictwem sołtysów
oraz plakatów, rozpoznane psy są zwracane właścicielom.

3. W roku ubiegłym schwytane dwa psy były przekazane mieszkańcom, którzy
wyrazili chęć nabycia ich w celu dalszego chowu w swoich zagrodach. Gmina
ponosiła koszty związane z zakupem karmy, łańcuchów oraz obroży, była to kwota
około 300 złotych. W budżecie Gminy na 2012 rok została przeznaczona kwota 8 tyś.
zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.

4. W załączeniu przesyła się kopię uchwały Rady Gminy podjętej w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
l x Adresat*
l x A/a.
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URZĄD GMINY
32-765 RZEZAWA Fundacja ProAnimals-Na Pomoc Zwierzętom

ul. Długa 21
^14/6858600, F«..»58«1 ul. Stachiewicza 35b/70; 3ł-328Kraków

Nasz znak: IROŚ- 6140.14.2012 Rzeiawa dn. 29.05.2012r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2012r w sprawie sposobu i skutków wykonywania

zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania "przewidzianego ustawą o

ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Rzezawie informuje ,że :

Ad.l/ w roku 2011 tut. Urząd miał podpisana umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym

Targu -właściciel P. Celina Pawluśkiewicz .

Ad.2} zbiorczy koszt wyłapanych i utrzymywanych zwierząt (psówji kotów w roku 2011 wyniósł

4.822,6Qzł,

Ad.3/ koszt realizacji całego zadania w roku 2011 był ryczałtowy,płatny przelewem po wykonaniu

usługi tj. po zgłoszeniu i zabraniu zwierzęcia -

AxU/ w bieżącym roku tut. Gmina do chwili obecnej nie posiada podpisanej umowy ze

schroniskiem u uwagi na brak miejsc w schroniskach , z którymi były prowadzone rozmowy

telefoniczne i pisemne,

Ad,5/wroku2012 została zatwierdzona Uchwała NR XIII/S2/2Q12 Rady Gminy Rzezawa z dnia

27.02.2012r/zał. ksero uchwały/.

Ponadto informuje się ,że w chwili obecne] lekarz weterynarii z Bochni na zgłoszenia

telefoniczne wykonuje usługi zgłaszanych bezdomnych, padłych zwierząt ( psów i kotów) z ternu

gm. Rzezawa.

Otrzymują : ,, -̂RP- Wójt

l.Adresat

2.A/a



W dniu 27 kwietnia 2012 15:52 użytkownik Urząd Gminy Sękowa <ugsekowa@sekowa.pl> 
napisał:

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

   
Gmina Sękowa  posiada porozumienie z  Lecznicą Zwierząt z  lek. wet. Panem Danielem Cieślą.  z 
siedzibą w Gorlicach  ul. Kościuszki  44A, dotyczącej wykonywania czynności związanych z 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, oraz czasowego przetrzymywania zwierząt wyłapanych.
 

            Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi 
zwierzętami odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały Rady Gminy podjętej po uzgodnieniu z 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wyłapane zwierzęta są czasowo przetrzymywane przez 
Lecznicę Zwierząt. Wykonawca  gwarantuje dobrą jakość realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z posiadaną wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Bezpańskie zwierzęta, 
które są w młodym wieku  znajdują swoje miejsce u osób które wyraziły zgodę na ich adopcję, 
zapewniając im właściwe warunki bytowania. Natomiast  zwierzęta stare, chore, agresywne i ślepe 
podlegają uśpieniu.            

     Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił  8.000 złotych. Forma płatności  -po 
wystawieniu faktury wykonanego zlecenia.

          Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r,Nr 106, 
poz.1002 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwaliła program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2012 r. 
Uchwała Nr XIII/146/2012  z dnia 28 marca 2012 r. (uchwała znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Sękowa)

          

                                                           łączę wyrazy szacunku

                                                        Maria Myszkowska  

                                                       Inspektor Urzędu Gminy



 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:54
Dołącz: ATT00254.htm; ATT00255.pdf
Temat: Fwd: Fw: INFORMACJA PUBLICZNA -OCHRONA ZWIERZĄT

Strona 1 z 1
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UG Siepraw mp 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: INFORMACJA PUBLICZNA -OCHRONA ZWIERZĄT  
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:17:09 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:29 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Barbara Wójcik - Sekretarz Gminy 
SieprawTo: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 
04, 2012 10:44 AMSubject: INFORMACJA PUBLICZNA -OCHRONA ZWIERZĄT Nasz 
Znak; GKiGO.1412.1.2012 Fundacja ProAnimals-Na pomoc 
Zwierzętom Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 22 marca 2012 r Urzad 
Gminy Siepraw informuje iż;Ad.1 Urząd Gminy Siepraw nadal nie ma 
podpisanej umowy stałej na wyłapywanie i przetrzymanie zwierząt 
ponieważ żadne schronisko ( woj małopolskie i ślaskie ) nie wyraziło 
zgody na podpisanei takiej umowy.Ad.2 W 2011 r. Gmina wyłapała 5 
bezdomnych psów, dla których znalazła nowych właścicieli.16 psów ( 11 
szczeniaków i 5 psów dorosłych) przekazano Fundacji "Zwierzę nie jest 
rzeczą " Izabeli Smolińskiej. ( Właściciel zmarł).Ad.3. Za zabranie 
psów do Fundacji zapłacono 12000 zł - opłata jednorazowa. Ogółem 
wydano na karmę i szczepienie 3092,48 zł Łącznie 15 092,48 złAd.4  
Do tej pory nie mamy podpisanej stałej umowy na wyłapywanie i opiekę nad 
zwierzetami. Obecnie czekamy na odpowiedź ze schroniska z Raciborska.Ad.5 
W załączeniu uchwała na rok 2012. Sekretarz GminyBarbara WójcikNie 
znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4913 - Data wydania: 
2012-04-03 
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Skała, dn.04.04.2012r.

GS 6140.18.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Burmistrz Miasta i Gminy Skała w odpowiedzi na pismo z dnia 2012.03.22 w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2011 roku informuję:

l .Gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki w
2011 roku, Gmina zwróciła się pismami do 5 schronisk dla bezdomnych zwierząt z wnioskami o
podpisanie stosownej umowy w tej sprawie lecz odpowiedzi uzyskane były negatywne.
Gmina udzieliła l zlecenia na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
p. Rafałowi Pałce, zam. Olkusz, ul. Sikorka 91.

2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy ; l bezdomny pies.

3. Koszt realizacji całego zadania, forma płatności za opiekę;
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1744,00 zł, w tym :
a/ wyłapanie i zapewnienie opieki dla l bezdomnego psa - 1300 zł
b/ zakup karmy dla bezdomnych psów czasowo przebywających w kojcach stanowiących własność
Gminy - 444 zł.
Forma płatności; jednorazowa za wyłapanie i odbiór bezdomnego psa / przelew / .

4. Na 2012 rok gmina Skała podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z p. Damianem Michalskim, który posiada umowę ze Schroniskiem
Bezdomnych Zwierząt w Racławicach . Kopia umowy w załączeniu.

5. Kopia uchwały Rady Miejskiej w Skale na 2012 rok w załączeniu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Skawirą, dni 08,05.2012 r

Fundacja Pro Anitnals- Na Pomoc Zwierzętom
32-500 Chrzanów, ul. Żernmskiego 6

W odpowiedzi na pisino z dnia 22.03,2012 r. Urząd Miasta i Gminy w
Skawinie informuje, co następuje :

Ad. I UMiG w Skawinie ma zawarte porozumienie *& Skawińskim Stowarzyszeniem
Pomocy dla iSwierzat w zakresie opieki nad. be/domnymi xwiar/ętamL
W Ośrodku Adopcyjnym w Skawinie rotacyjnie pr/Aywa 1 6 psńw? były pr/.ypadki
pr/elr/ymy wania zwierząt również w domach zastępczych,

Ad. 2 W 201 1 r Gmina sprawowała opiekę nad 57 he/jdotnny mi psami i 76 kotami.
Wyadoptowauo 43 psy i 29 kotów / po/osmle U> kuty wolno /.yj^ce/

Ad. 3 Koszt realizacji Badania w 201 1 r wyniósł 50 000 zł.
Koszty obejmują : zakup karmy , upiekę weterynaryjny w lym równie* kastracje i
sterylizacje, Wyposażenie ośrodka, koszty energii eleklryt^iej yrax wy nagrodzeni
pracownika, w zwią/-ku •/. lym forma płatności potęga na reall/acji spływających
rachunków.

Ad, 4 W 201 2 r Gmina Skawina podpisała umowę ze schroniskiem Fundacji Ludzie
Zwier/jętoim w Polr/^bie, Kraków . ul. Kuźnicy Kolłątajowskicj L3, schronisko z
siedzibą w Kłaju. / kopia umowy w załączeniu /

Ad. 5 Kopia Uchwały na 2012 r w łączeniu.

Z-ta

in¥. Stanistaw Żak
Otrzymują:

Adresat
l x a/a \J

M1STR2A



 
Argos/BOZ  

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2012 21:29
Dołącz: programochronyzgminawiejska-uzasadnienie.doc
Temat: Fwd: informacja publiczna nt "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywania"
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-------- Original Message -------- 
Subject: informacja publiczna nt "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich 
wyłapywania" 
Date: Thu, 29 Mar 2012 11:23:38 +0200 
From: c.gbur@ug.skrzyszow.pl 
To: <fundacja@proanimals.org> 
 
 Urząd Gminy w Skrzyszowie na zapytanie z dnia 22.03.2012r. informuje,  
 co następuje: 
 1.Gmina Skrzyszów posiadała w roku 2011 Umowę stałą na wyłapywanie 
i  
 zapewnienie opieki bezdomnm psom  ze schroniskiem w  
 Tarnowie,ul.Cmentarna. 
 2.Na koszt gminy wyłapano i utrzymywano w/w schronisku w roku 2011 26  
 psów. 
 3.Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wynosił  12 950zł/są to 
 
 koszty interwencj, udostępniania boksów, koszty ochrony i opieki nad  
 zwierzeciem/. 
 4.W roku 2012,  Gmina Skrzyszów zawarła od 1 kwietnia umowę stałaą 
ze  
 schroniskiem dla zwierząt w Tarnowie, Z Jeżdzieckim Klubem Sportowym w  
 Klikowej i Gabinetem Wteerynaryjnym-Marcin Kuta Wola Rzędzińska. 
 5.Uchwalony na rok 2012 "Program" opieki nad zwierzętami bezdomnymi w  
 gminie Skrzyszow - w załaczniku do e-maila. 
 
 
                  Z powazaniem Cz.Gbur 
                  inspektor UG 



Słaboszów dnia 27.03.2012

Znak.ROŚI 6140.6.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. Urząd Gminy w Słaboszowie udziela
informacji:

l .czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/ lub zapewnianie im opieki ?

Ad.l. w 2011 r. gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku ?

Ad.2. w roku 2011 wyłapanych zostało 6 sztuk zwierząt /psów/.
3. jaki był 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Ad.3. za umieszczenie 6 sztuk psów w schronisku dla zwierząt gmina wydatkowała kwotę
7200,00 zł.

4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? (prosimy o kopie umów).
Gmina w chwili obecnej nie posiada stałej umowy ze schroniskiem .Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki zostaje zgłaszane do Opieki nad
Zwierzętami Olkusz ul. Sikorka 91.

5. prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012.
w załączeniu przesyła się projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w roku 2012.
Program ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.

,'ł'!",!V
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Fundacja Pro Animalis- Na Pomoc Zwierzętom

Gmina Spytkowice powstała 1998r. Schronisko w Nowym Targu nie zawierało
nowych umów z gminami na przyjmowanie zwierząt . Szukaliśmy schroniska w
sąsiednich województwach,

bez skutku, wszystkie miały zakaz podpisywania nowych umów, ze względu
na przepełnienie.

Ponieważ nasza gmina to tylko jedna miejscowość ( wieś) to wśród
sąsiadów i znajomych znajdowaliśmy nowych właścicieli dla zwierząt
bezdomnych.

W 2012 r. podpisaliśmy umowę ze schroniskiem w Kłaju prowadzonym przez
Fundację Ludzie Zwierzętom w Potrzebie. Z godnie z umową zwierzęta mają
zapewniony transporst, pobyt, opiekę weterynaryjną oraz odłowienie
jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Przesyłamy ksero umów i uchwały

Halina Łukaszka-Kasza

inspektor UG



URZĄD GMINY
W SPYTKOW1CACH
REFERAT
ROLNICTWA GOSPODARKI GRUNTAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA

RGG i OŚ 6140.8.2012.HP Spytkowice, dnia 04.04.2012 r.

FUNDACJA PRO-ANIMALS
NA POMOC ZWIERZĘTOM
UL. STACHIEWICZA 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidywanego ustawą o ochronie zwierząt poniżej podaję odpowiedzi na zawarte w w/w
wniosku pytania:

1. W 2011 r. Gmina Spytkowice posiadała stałą umowę na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom zawartą z Panią Celiną Pawluśkiewicz właścicielką
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Ta^gu przy ul. Kokoszków 101.

2. Na koszt Gminy Spytkowice w 2011 r. utrzymywano w schronisku 5 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wynosił 2.283,10 zł - opłata na podstawie bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.
4. Na rok 2012 w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im

opieki Gmina Spytkowice podpisała umowę z Panem Jarosławem Kołodziej czyk-
Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-YET ZASOLĘ Oświęcim ul. Garbarska 10.

5. W chwili obecnej uchwała dotycząca „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice
w 2012 roku" nie została jeszcze podjęta (w trakcie opiniowania).

2 up

'^ "" *1. Adresat Ki
~ , ^oimcłwa GosponaK Gruntami
Z. a/3

34-116 Spytkowice, ul Zamkowa 12
tel. 33 787 91 820 wew. 31

fas 33 87 91 560
www.spvtkowice.net.pl

e-mail; gminafa spytkowice.net.pl
N1P: 551-11-23-930, REGON: 000547595, NUMER KONTA : 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010



GK 6134.3.2012

URZĄD GMINY STRYSZAWA
Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
34-205 Stryszawa 17

tal. 33-8767726
NIP 552-10-25-436. REGON 000545640

/n f
Stryszawa 03.04.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachowicza 35b/70
31 -328 Kraków

Urząd Gminy Stryszawa w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 marca 2012 roku informuje, że Gmina

Stryszawa ma podpisaną umowę na odbiór i wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem w Nowym Targu ul.

Kokoszków 101. W roku 2011 z Gminy Stryszawa w Schronisku w Nowym Targu przebywało 12 psów kwota na ich

utrzymanie wyniosła 13.168,88 zł, za usługi weterynaryjne w roku 2011 gmina zapłaciła 1.131.19 zł.

Wpłaty dokonywano po wystawieniu faktury zgodnie z zawartą umową / ryczałt /.

Gmina Stryszawa posiada podpisaną umowę na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na jej

terenie z Gabinetem Weterynaryjnym w Suchej Beskidzkiej.

aaek

Otrzymują:

1 x adresat
1 x a/a.
Załącznik:: 1. kopia Uchwały Rady Gminy Stryszawa - Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.

2 . kopia Umowy z Gabinetem Weterynaryjnym
3. kopia aneksu do umowy zawartej w dniu 1.01.2005 r. ze Schroniskiem w Nowym Targu.



WÓJT GMINY
STRYSZO W Stryszów, dnia 12.04.2012 r.

IiR.6140.1.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy : informacji o opiece nad zwierzętami.

Wójt Gminy Stryszów w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje, co następuje :

Ad l W 2011 roku Gmina posiadała porozumienie ze schroniskiem w Olkuszu
Ad 2 W 2011 roku stwierdzono l przypadek psa wyłapanego na koszt Gminy.
Ad 3 W 2011 roku poniesiono jednorazową opłatę w kwocie 1200 zł.
Ad 4 Obecnie trwają negocjacje z kilkoma schroniskami o formie odpłatności
za wyłapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.
Ad 5 Zapisy o zapewnieniu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt znajdują się
w „Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stryszów" i zostały
podjęte uchwałą Nr XXVIII/180/06 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
Uchwała wraz z „Regulaminem" dostępna jest na stronie internetowej Gminy
www.stryszow.pl
W najbliższym czasie ma być podjęta nowa uchwała w w/w sprawie.

Otrzymują

l .Adresat.
2. A/a.



                          Sucha Beskidzka, 27.03.2012r. 

 

Nasz znak: STM.6140.19.2011 

 

      Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom 

      ul. Stachiewicza 35b/70 

31-328   Kraków 

 

 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  2011r. ujęto                    
i przewieziono 16 psów do Schroniska w Nowym Targu. Koszt opieki nad zwierzętami            
i utrzymania zwierząt w Schronisku w roku 2011 wynosił 19.118,87zł.  

 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. W miesiącu marcu 2012r. na sesji Rady 
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Sucha Beskidzka w 2012r. Program jest zaopiniowany pozytywnie m.in. przez 
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

 

      Jacek Bogacki 
      Komendant Straży Miejskiej  
      w Suchej Beskidzkiej 

 

 

BJ 
Otrzymują: 
1xAdresat 
1xa/a 



From: Dariusz Pułka <dariusz.pulka@sulkowice.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

OR.1431.15.2012                               
 
 
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, co następuje.
 
Ad. 1. Gmina Sułkowice w 2011 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie
zwierząt i zapewnianie im opieki ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, ul. Kokoszków 101, 34-100 Nowy Targ.
 
Ad. 2.  W 2011 r. wyłapano i utrzymywano łącznie 14 psów.
 
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 11 700 zł.
Forma płatności za opiekę nad zwierzętami oparta była na
comiesięcznej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.
 
Ad. 4. Na 2012 r. Gmina Sułkowice zawarła umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt, ul. Kokoszków 101, 34-100 Nowy Targ - umowa w
załączeniu.
 
Ad. 5. W załączeniu przesyłam uchwałę nr XIX/98/12 Rady Miejskiej w
Sułkowicach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sułkowice.
 
Z poważaniem,
Dariusz Pułka
 
Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1, 32-440 Sułkowice
Tel. 12 273 20 75 w. 27
 



Suloszowa. dnia 26.04.2012
• '4** fj. '.-:

/nak : U ( j - 6 l 4 ( ) . 1 5 . 2 0 1 2
Fundacja Pro Animal s -Na Pomoc Zwierzętom

31-328 Kraków
ul.Stachiewicza 35 b/70

Wzwiązku z otrzymanym pismem dotyczącym udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania-opieka nad bezdomnymi zwierzętami
u p r / e j m i c in formujemy :

l ' - w 2 0 1 1 r. nie m i e l i ś m y zawar te j u m o w y ze schroniskiem .na zlecenie zostat
zabrany jeden pies przez Firmę : Opieka nad Zwierzętami z Olkusza

II - koszt tego przedsięwzięcia to 1200 zł netto
3/- na 2012 r zawartą mamy umowę z Panem Michalskim prowadzącym działalność

pod f irmą :DAM1( 'H Damian Michalski .ul.Gen.J.H.Dąbrowskiego 18
32-300 Olkus/

.,..-. —, ..farek ijfymunski
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
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GPGO.1431.02.2012 Świątniki Górne,26.03.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miasta i
Gminy Świątniki Górne informuje, iż:
1. Gmina w 2011 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów fundacji „Zwierze nie
jest rzeczą".
2. W 2011 r wyłapano 15 szt bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 13 500,00 zł, forma płatności oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt.
4. Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada umowy ze schroniskiem, w razie konieczności
zabezpieczenia zwierząt korzysta z usług fundacji Zwierze nie jest rzeczą.
5. Uchwała została przesłana do zaopiniowana, na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze uchwalona.

Otrzymują: ;
(T^dresat; JAJ «X
2. a/a



/MP

SJ BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Szczawnica, dnia 12.04.2012 r.

Znak : NPOŚ. 6140.1.2012.JM

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.03.2012r., Burmistrz Miasta i Gminy

Szczawnica informuje, że w roku 2011 była podpisana umowa ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu. Do schroniska zostały doprowadzone trzy psy

z terenu Miasta i Gminy Szczawnica. Całkowity koszt doprowadzenia i utrzymania psów

wyniósł 3.304.27 zł., płatne po wystawieniu faktury przez schronisko zgodnie z podpisaną

umową.

Na rok 2012 również została podpisana umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

w Nowym Targu.

Otrzymują :
1. Adresat
2. a/a

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (O 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530

www. szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl



                                                                                       Fundacja Pro Animals 

                                                                                        „Na Pomoc Zwie rzętom 

                                                                                        ul. Stachiewic za 35 b/70 

                                                                                              31-328 KRAKÓW 

 

 

Nasz znak:UG.II.6140.2.10.2012 .                                            Szczurowa, dnia 17.04.2012 r. 
 
 

W odpowiedzi na  wniosek o udzielenie informacji pu blicznej na temat 

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad b ezdomnymi 

zwierz ętami i ich wyłapywanie”” niniejszym informujemy: 

 

Ad. 1.   W 2011 r. Gmina Szczurowa miała zawart ą umow ę z  schroniskiem     

              „Azyl”  w   Tarnowie   ul.  Cmentarna . 

Ad.2.     W  2011  roku  wyłapano  7  bezdomnych  p sów,  którym  zapewniono  

               nowych   opiekunów, nie zachodziła k onieczno ść przekazania ich do  

               schroniska. 

Ad. 3.     W 2011 roku poniesiono koszty na realiza cję opieki nad zwierz ętami          

               w wysoko ści ok. 4000,00 zł. 

Ad.4.      Na 2012 r. Gmina ma zawarta umow ę z dotychczasowym schroniskiem  

                „Azyl”  w Tarnowie ul. Cmentarna . 

Ad.5.        W zał ączeniu przekazujemy kopie uchwał: 

• Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Szczurowa  w spr awie: 

zasad wyłapywania bezdomnych zwierz ąt na terenie Gminy 

Szczurowa; 

•  Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Szczurowa  w sp rawie: 

przyj ęcia programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt w gminie na rok 2012. 

                                                                                                         z poważaniem: 
                                                                                                        (-)    Marta Hudy 
                                                                                                         Podinspektor                     
                                                                                            Urzędu Gminy Szczurowa 
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IFRP.6140.3.2012 Szerzyny, 02.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek, z dnia 22.03.2012 r. przedstawiamy poniżej informacje

wg zakresu wniosku:

1. W 2011 roku w gminie Szerzyny nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz

gmina nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.

2. W związku 7. powyższym brak jest danych o ilości wyłapanych i/lub utrzymywanych na

koszt gminy zwierząt.

3. Gmina Szerzyny nie poniosła kosztów związanych z wyłapaniem i zapewnieniem opieki

nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 roku.

4. Obecnie na rok 2012 gmina nie posiada umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Problem

bezdomności zwierząt nie jest nam jednak obojętny. Z uwagi na brak miejsc w okolicznych

schroniskach spotykamy się z odmową współpracy.

5. W załączeniu przesyłamy kopie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Szerzyny w 2012 roku. Uchwała została podjęta 28 marca 2012 roku i została przesłana do

publikacji w Dzienniku Urzędowym.

JTA

mgr RomaMGabryel
KJEROWNJWREFERATU

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.



/tfp

Urząd
Miasta
Tarnowa

Tarnów, dn. 30 kwietnia 2012 r.
IU-UK.6140.11.2012.SP2

ul. Mickiewicza 2

j 3-100 Tarnów

tcl.+4SI4638Z400

tut+48 146X8255!
c-m»il: umt@umt.carnow.p!

www.taBiow.pl

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70,31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2012 r. Biuro Gospodarki
Komunalnej w Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa
odpowiada poniżej na zadane pytania.

Ad pytanie l
Gmina Miasta Tarnowa korzysta z usług Azyłu dla Psów i Kotów przy

ul. Cmentarnej w Tarnowie, prowadzonego przez jednostkę podległą.
Ad pytanie 2
W 2011 roku przyjęto do Azylu 331 psów i 61 kotóv .
Ad pytanie 3
Koszt realizacji zadania (interwencje dotyczące zwierząt i utrzymanie

Azylu), w formie dotacji dla jednostki, w 2011 r. wyniósł 169.999,33 zł.
Ad pytanie 4
W 2012 roku sytuacja jest analogiczna jak w 2011.
Ad pytanie 5
Treść uchwały Nr XXI/263/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia

29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Tarnowa jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.tarnow.pl.

T A R N Ó W
L A U R E A T
KONKURSU

y
iem POLSKA

Otrzymują:
l x Adresat,
l x a/a.



URZĄD GMINY TARNÓW
19 Tarnńw Hnia 98 fK 9A19 riarnow, dmą 2S.o:>.2012 r.

NTF 873-15-50-848
- 1S-

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2012 r. (data wpływu do Urzędu Gminy

Tarnów: 20.05.2012 r.) dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

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

ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad l) W 2011 roku Gmina Tarnów podpisała urno we z:

- Gabinetem Weterynaryjnym Pana Łukasza Kuty. Zgodnie z umową lekarz weterynarii

wykonywał kompleksowe usługi polegające na nadzwyczajnych interwencjach dotyczących

bezdomnych zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub wymagających

nagłej pomocy lekarsko - weterynaryjnej (także w przypadku zdarzeń drogowych),

- z Azylem dla psów w Tarnowie, który zapewnia opiekę nad wyłapanymi zwierzętami.

Ad 2) W 2011 roku nie zaistniała konieczność umieszczenia bezdomnych zwierząt w tarnowskim

Azylu.

Ad 3) Koszt realizacji zadań w 2011 roku związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

wyniósł 16 080 zł.

Ad 4) W 2012 roku Gmina Tarnów podpisała umowy na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami z tymi samymi podmiotami co w roku poprzednim.

Ad 5) Uchwała wraz z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnów w 2012 roku" została zamieszczona na stronie

internetowej Urzędu Gminy Tarnów (www.gmina.tarnow.pl).

Otrzymują:
1 X Adr

l x a/a
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"oj. małopolskie

ORF.6140.5.2012 Tokzrnia 16.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Wójt Gminy Tokarnia w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, że :

1) w 2011 roku Gmina posiadała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu, (w 2012 roku posiada również umowę)

2) 2 psy, wydane ze schroniska po krótkim pobycie
3) łączny koszt nieznacznie przekroczył 230 złotych brutto
4) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu
5) kopia uchwały w załączeniu, uchwała została podjęta na sesji Rady Gminy

i wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Z poważaniem

Otrzymują:

(/l) Adresat + załącznik ( kopia uchwały)
'a/a



A*

Tomice, dnia 10.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals

- Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

RRG.6140.8.2012

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2012 r. Urząd Gminy Tomice przekazuje

następujące informuje:

1) Od l stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. mieliśmy podpisaną stałą umowę ze

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej l O w zakresie

odbierania, dostarczania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt.

2) Do w/w schroniska w 2010 r. przekazaliśmy 3 psy, które nadal w nim przebywają.

W 2011 nie przekazaliśmy do schroniska żadnego psa.

3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2011 r. - 12 000,00 zł.

Formy płatności za opiekę:

- ryczałt w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie oraz wynagiodzenie w wysokości

732 zł (za każde zwierzę odebrane z terenu gminy Tomice przez Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10).

4) W 2012 r. kontynuujemy współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

w Cieszynie. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

5) W załączeniu przesyłamy Uchwałę Rady Gminy Tomice nr XIV/108/2012 z dnia

30.03.2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2012 oraz umowę

z dnia 29.12.201 Ir.

Otrzymują:

l x Adresat

l xa/a
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Urząd Miasta w Trzebini
Wydział Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa EIS/IAS
Zweryfikowany

32-540 Trzebinia, ul. Pilsudskiego 14, tel. (32) 612-10-07, 71-11-039 system /ara.dzama
środowiskowego
Rog.NoPLJ.IS.001-9

e-mail: gospodarka.komunalna@um.trzebtnia.pl www.trzebinia.pl

Fundacja „Pro Animals-

Na Pomoc Zwierzętom"

Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Nasz znak: GK-KGK.6140.4 .2012 Trzebinia 10.04.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.03 2012 r. w sprawie rdostępnienia 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

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu ul. K. Adamczyka 10

Pytanie 2.

36 psów

Pytanie 3

77.447,00 zł, obowiązującą formą płatności było jednorazowe umieszczenie w schronisku.

Pytanie 4

PLAMA Jan Michalski Racławice 91

Pytanie 5

Uchwała w trakcie uzgodnień.

Załączniki:

l. Kserokopia umowy nr GK.KGK.272.84.2011 z dnia 28.12.2011 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



SOiS.1431.8.2012       Trzyciąż dnia 28.03.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
      Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
      Ul. Stachiewicza 35b/70 
      31-328 Kraków 
 
 
 
 
 W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, Urząd 
Gminy Trzyciąż przesyła następujące informacje: 
 

1. W dniu 03.01.2011 r. Gmina Trzyciąż zawarła umowę z Panem Jerzym Zielińskim 
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
prowadzącym Lecznicę w Wolbromiu, ul. Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom, 

2. W 2011 r. wyłapano 18 sztuk bezdomnych zwierząt, 
3. Koszt przeznaczony na realizację zadania w 2011 roku wynosił 14.000,00 zł (brutto) 

forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, 
4. W dniu 23.01.2012r. Gmina Trzyciąż zawarła umowę z firmą DAMICH Damian 

Michalski, 
5. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej tutejszego urzędu, www.trzyciaz.ug.pl.  

 
 

 
Otrzymuje: 

1. Adresat 
2. a/a UG 

 
Wójt  

Gminy Trzyciąż 
mgr inż. Roman Żelazny 



O RZĄD MIEJSKI
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, ^„^ v ? l J |r. ,0 ,fis Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GPMK.6140.9.2012.BN Tuchów, 2012-04-02

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012r. Urząd Miejski w Tuchowie
uprzejmie informuje, że :

- obecnie trwają prace legislacyjne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie gminy
Tuchów, po jej uchwaleniu zostanie Warn przesłana kopia,

- gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem w Tarnowie na okres od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. ( sporządzona umowa
została przesłana do podpisu),

- w roku 2011 wyłapywania bezdomnych psów dokonywał lek.weterynarii Jacek Kańka
właściciel Lecznicy Weterynaryjnej 33-170 Tuchów, ul. Mickiewicza 50,

- wyłapywane zwierzęta były przebadane , zaszczepione przeciw wściekliźnie i przekazywane
osobom, które wyraziły chęć zaadaptowania psa.

Ponadto wyjaśniam, że Gminie dopiero z dniem l kwietnia br udało się zawrzeć umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tarnowie, w związku z czyn. projekt uchwały w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich
bezdomności na terenie gminy Tuchów zostanie obecnie przesłany do zaopiniowania do instytucji
wymienionych w ustawie z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.



                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LZ.6140.10.2012                                                                              Tymbark, dnia 07.05.2012r. 
  
 
                                                                                                                             
                                                                       
 
                                                                          Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
                                                                          ul. Stachniewicza 35b/70 
                                                                          31-328 Kraków  
 
 
 
          W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2012r. dotyczącego udzielenia informacji 
publicznej na temat  sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie” informuję, że: 
 
1. W okresie 2011 roku, Gmina Tymbark nie miała podpisanej umowy z żadnym 
schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz ich wyłapywanie. Podpisanie 
umowy nie było możliwe ze względu na brak miejsc w schroniskach oraz nie wystąpiła 
potrzeba wykonania takiej usługi. 
2. Nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2011r. Na terenie gminy Tymbark 
nie znajdowały się bezdomne zwierzęta. 
3. Nie było kosztów związanych z umieszczaniem zwierząt w schroniskach oraz żadnych 
płatności ryczałtu w 2011 roku. 
4. Gmina Tymbark w 2012 roku do obecnej chwili  nie podpisała żadnych umów ze 
schroniskami z powodu braku funduszy. Sama forma płacenia za gotowość !!!, jest nie do 
przyjęcia. Uchwalona możliwa stawka do wykonania Programu na 2012 rok, to 5.000 zł. 
Środki te przeznaczone są głównie na całodobową opiekę przy zdarzeniach drogowych  
z udziałem zwierząt wypłacane po wystawieniu rachunku za wykonanie usługi przez lekarza 
weterynarii.  
5. Uchwała Nr XVII/104/2012 z dnia 23.03.2012r. oraz Program na 2012r. do wglądu na 
stronie biuletynu informacji publicznej Gminy TYMBARK w zakładce Rada Gminy – 
Uchwały.  
 
 
 
Informacji udzielił, dnia 07.05.2012r.                                        inspektor U.G. Tadeusz Rybka 

              t.rybka@tymbark.pl 
 
  

  URZĄD GMINY w TYMBARKU 
 34-650 Tymbark 49 

powiat limanowski, województwo małopolskie 
tel. (18) 3325 637,  fax. (18) 3325 632 

email:   ug.tymbark@tymbark.pl 



Uście Gorlickie, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy
Uście Gorlickie
BPŚ.604.5.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31 – 328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2012 r.,  
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
i ich wyłapywanie”, Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w roku 2011 na terenie  
tutejszej gminy zgłoszono pięć przypadków bezdomnych zwierząt. Przedmiotowe zgłoszenia 
dotyczyły  wałęsających  się  psów.  Mając  na  uwadze  obowiązek  wynikający  z  przepisów 
prawa, tutejszy urząd kilkakrotnie podejmował rozmowy z pobliskimi schroniskami, jednak 
z uwagi na fakt ich przepełnienia, nie były one zainteresowane podpisaniem umowy. 

W związku z powyższym tutejszy samorząd we własnym zakresie podejmuje działania 
zmierzające do wypełniania swojego ustawowego obowiązku, głównie poprzez poszukiwanie 
tzw.  „rodzin  zastępczych” dla  w/w zwierząt.  Gmina  posiada  dwa własne  kojce  dla  psów 
(umiejscowione w jednym z gospodarstw na terenie gminy), w których do czasu znalezienia 
nowych właścicieli, pod opieką weterynaryjną przetrzymuje się znalezione psy. W czterech 
przypadkach  znaleźli  się  właściciele,  a  w  jednym  przypadku  bezdomny  pies  został 
zaadoptowany przez osobę prywatną.
Uchwała  w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok zostanie 
przesłana niezwłocznie po uchwaleniu.
 

Biorąc pod uwagę  przedłożone wyjaśnienia, mając również  na względzie problemy 
opieki nad zwierzętami z jakimi generalnie borykają się polskie samorządy przy wypełnianiu 
ustawowego  obowiązku,  pozostaję  w  przekonaniu,  że  okażą  się  one  dla  Państwa 
wystarczające.

Z   poważaniem     
 

Z  up. WÓJTA
(-) Marek Oleś
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a





Urząd Miejski
34-100 Wadowice

Wydział Gospodarki Komunalnej
GK. 1510.7.2012 Wadowice, dnia 11.04.2012r.

Wiceprezes Elżbieta Namystowska - Opach
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach w odpowiedzi na
Państwa pismo z dnia 24.03.2012r. informuje:

1. W roku 2011 Gmina Wadowice posiadała umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz
prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą ul. Kokoszków 101,
34-400 Nowy Targ.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymywał miesięczne sprawozdania z
działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt dotyczące psów z terenu Gminy
Wadowice, w tym ilościowy wykaz psów utrzymywanych na l oszt Gminy.

3. Koszt utrzymania w Schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Wadowice w
roku 2011 wyniósł ok. 14 000 zł i był wypłacany w każdym miesiącu na podstawie
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Schroniska.

4. W roku 2012 Gmina Wadowice również podpisała umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2012 roku
będzie uchwalona na najbliższej (kwietniowej) sesji Rady Miejskiej i zostanie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Kierownik J^ydziału
Otrzymują: Gospotią^fonunainej

1. adresat int- Tadeu-k Krupnik
2. a/a



< iminv SVieliczka

32 Wieliczka, dnia 06.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals-
Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska udziela następującej informacji:

Ad. l
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka podpisał w 2011 r. umowę w sprawie przetrzymywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy - Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina
Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, Nowy Targ. W przypadku zgłoszenia, działania
interwencyjne podejmowała Straż Miejska z Wieliczki wraz z pracownikiem schroniska.

Ad. 2
Ilość wyłapanych i przetrzymywanych bezdomnych zwierząt przedstawia poniższa tabela:

Schronisko dla
bezdomnych

zwierząt

1

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

Ilość wyłapanych
zwierząt (szt)

5

3
2
7
1
8

5
5

7

0

5

2

50

2012 r.
Stan zwierząt na koniec

miesiąca (szt) przebywających
w schronisku

40

37

37

39

36

40

40
41

41

35

35

35

-



M P

\

Ad. 3
Płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej ewidencji oraz
w związku z interwencjami niecierpiącymi zwłoki:

• koszty przetrzymywania zwierząt w schronisku : 73 905,05 zł za 2011 rok

• koszty opieki medycznej nad zwierzętami w schronisku: l 893,14 zł za 2011 rok

• koszty niezwłocznych interwencji: 11 787.34 zł za 2011 rok

Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosi:
• 87 585,53 zł za 2011 rok

Ad. 4
Gmina Wieliczka przeprowadziła dwa przetargi dot. opieki oraz utrzymywania bezdomnych
zwierząt w schronisku w 2012r. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert
spełniających jego warunki.
Zwierzęta \\yłapane przez Straż Miejską w Wieliczce przewożone są do hotelu dla zwierząt
mieszczącego się pod adresem: Kłaj 701, 32-015 Kłaj. z. uwagi na brak możliwości
podpisania umowy ze schroniskiem.
Ponadto informujemy, że Gmina Wieliczka ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, Nowy Targ na
utrzymywanie zwierząt, które zostały doprowadzone do schroniska do 31.12.2011 r.

Ad. 5
W załączniku przesyłamy kopię Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwie-ząt na terenie Gminy
Wieliczka na rok 2012.

Otrzymują:
1. Adresat
2. WGKOŚ



/l/l?

URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ
32-089 Wielka Wieś ul. Wesoła 48; tel. (012) 419 17 01, fax. 419 17 05

e-mail: ug@wielka-wies.pl; www.wielka-wies.pl

GKOS.6140.3.2012.AS Wielka Wieś, dnia 03.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
UK Stachiewicz 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 24.03.2012 r., które wpłynęło na dziennik
podawczy w dniu 26.03.2012 r. Urząd Gminy Wielka Wieś niniejszym informuję iż:

1. Gmina od listopada 2011 roku do 31.12.2011 r. miała podpisaną umowę ze
schroniskiem w Racławicach. Wcześniej Gmina korzystała z hotelu dla zwierząt w
Olkuszu. W nagłych przypadkach również Gmina korzystała z pomocy Krakowskiego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

2. Łączna ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt Gminy w 2011 r. to: 48
psów

3. Całkowity koszt opieki nad zwierzętami wynosił w 2011 r.: 59.051,17 zł
4. Gmina w 2012 r. ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

prowadzonym przez P. Jana Michalskiego pod nazwą „PLAMA Jan Michalski" z
siedzibą w Racławicach 91.

5. Uchwała na rok 2012 o ochronie zwier/ąt jest dostępna na naszej stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy
Wielka Wieś z dnia l marca 2011 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
oraz wysokości opłat, udostępnienie kopi umowy oraz uchwały wraz z załącznikami
wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 2,40 zł na podane poniżej konto:
Urząd Gminy Wielka Wieś
ul Wesoła 48,32-089 Wielka Wieś
KBS o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 kwietnia 2012 11:09
Dołącz: ATT00782.htm; umowa_azyl.pdf; uchwala_rg.pdf
Temat: Fwd: Odp na wniosek o udzielenie informacji publicznej
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gmina Wierzchosławice mp 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Odp na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
Date: Thu, 12 Apr 2012 10:53:23 +0200 
From: Michał Mikos - Urząd Gminy Wierzchosławice 
<mmikos@wierzchoslawice.pl> 
To: <fundacja@proanimals.org> 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2012 r. przesyłam żądane 
informacje: 
 
  
 
    Urząd Gminy Wierzchosławice informuje, że posiadał w roku 2011 
stałą umowy na świadczenie usług opieki nad psami z Azylem dla 
zwierząt, który mieści się w Zakładzie Składowania Odpadów 
Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej. Azyl dla Psów i Kotów w 
Tarnowie jest zarejestrowany jako schronisko dla zwierząt pod numerem PL 
12633401. 
 
  
 
    Ilość wyłapanych psów w roku  2011 wynosiła 13 szt. do Azylu, 
ponadto 12 szt. psów które wymagały pomocy weterynaryjnej (zdarzenia 
drogowe i inne) leczone bądź uśpione. 
 
 
 
    Koszty związane z usługami wyłapywania zwierząt oraz opieki nad 
nimi wynosiły: 14856,40 zł. 
 
  
 
 Płatność dokonywana była w następujący sposób: 
 
1. 140,00 zł brutto za każdy miesiąc udostępniania boksu, 
 
2. 2,10 zł/km brutto oraz 55,00 zł brutto za godzinę w przypadku 
nadzwyczajnej interwencji polegającej na odebraniu psa i jego 
przywiezienie do Azylu, 
 
3. 415,00 zł brutto miesięcznie, za ochronę i opiekę nad jednym psem 
przekazanym do Azylu dla Psów i Kotów na okres pierwszego miesiąca 
pobytu psa w azylu, 
 
4. 180 zł brutto za każdy następny miesiąc pobytu psa w Azylu dla 
Psów i Kotów 
 
  
 
Gmina Wierzchosławice podpisała na rok 2012 umowę stałą na 
świadczenie usług opieki nad psami z w/w Azylem (kserokopia umowy w



załączeniu). Kopia uchwały na rok 2012 w załączeniu.
 
  
 
Informację przygotowała: 
 
Inspektor UG Halina Kucharska 
tel. (14) 631-90-31 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
Pozdrawiam, 
 
 
 
Michał Mikos 
Urząd Gminy Wierzchosławice 

Strona 2 z 2

2012-08-12



UMOWA nr 69 I 2012 
o swiadczenie usfug opieki nad psami w Azylu dla psow w Tarnowie 

zawarta w dniu 26-03-2012 r. w Tarnowie, pomi~dzy : 
Gmin~ Wierzchosfawice, 33-122 Wierzchosfawice 550 
NIP: 873-11-11-741, REGON: 000551450 
reprezentowan~ przez : • 
Wojta Gminy Pana Wiesfawa Rajskiego 
Przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ewy Sukta 
zwan~ w dalszych postanowieniach "Zleceniodawc~" 
a 
Zakfadem Skfadowania Odpad6w Komunalnych w larnowie - zakfadem budzetowym 
Gminy Miasta Tarnowa, powofanym Uchwat~ nr XXIVl196/96 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 
29 lutego 1996 r. w sprawie utworienia Zaktadu Sktadowania Odpad6w Komunalnych w 
Tarnowie 
33-100 Tarnow ,ul. Cmentarna 
NIP: 873-10-26-596; REGON: 850414172 
reprezentowanym przez : 
Dyrektora ZSOK into Mariana Ogrodnika 
zwanym w dalszych postanowieniach "Zleceniobiorc~" 

§1 
przedmiotem umowy, zawartej w zwi~zku z art 4, pkt. 8 ustawy z 2004 r. - Prawo Zam6wieri . 

Publicznych (Oz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), jest powierzenie "Zleceniobiorcy" 

przez "Zleceniodawc~" wykonywania czynnosci przyjmowania i zapewnienia w Azyli dla Psow i 

Kot6w w Tarnowie ochrony psow wzakresie ustalonym w § 2 oraz okreslenie warunk6w ich 

wykonywania. 

Azyl dla Ps6w i Kot6w w Tarnowie jest zarejestrowany jako schronisko dla zwierz~t 


pod numerem PL 12633401. 


§2 
"Zleceniobiorca", prowadz~cy Azyl dla Ps6w i Kot6w w Tarnowie, zobowi~zuje si~: 

1. 	 udost~pnic w boksie Azylu trzy miejsca dla ps6w przywiezionych z terenu gminy 
.Zleceniodawcy" , 

2. 	 przyjmowac z terenu gminy "Zleceniodawcy", psy bezdomne oraz odebrane 
wtascicielom na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 1 bl ustawy 0 ochronie zwierz~t (Dz. U z 
2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)oraz ze wzgl~du na zagrozenie bezpieczeristwa 
publicznego i umieszczac je w udost~pnionych boksach w Azylu dla Ps6w i Kot6w 

3. 	 dokonywac przyj~cia zwierz~t w Azylu dla Ps6w i Kot6w w dniach roboczych w 
godzinach od 7 00 _ 1700, 

4. 	 zapewnic opiek~ i ochron~ Przyjliltych ps6w zgodnie z wymaganiami ustawy wskazanej 
wymaganiami ust. 2 oraz d~zyc do znah3zienia psu odpowiedniego opiekuna. 

§3 
"Zleceniodawca" oswiadcza, ze czynnosci okreslone w § 2 nalez~ do jego zadari statutowych, 
wynikaj~cych z przepis6w ustaw dotycz~cych utrzymania czystosci i porz~dku w gminach oraz 
ochrony zwierz~t. 

§4 
1. 	 Strony ustalaj~, ze "Zleceniobiorca" za wykonywanie zleconej ustugi otrzymywat b~dzie 

wynagrodzenie w wysokosci: 
1) 180,00 zt brutto, za kazdy miesi~c udost~pniania boksu w zakresie ustalonym 

w § 2 umowy, pratne po podpisaniu umowy z gory za cary okres trwania umowy, 
2) 3,50 zUkm brutto oraz 70,00 zt brutto za godzin~ w przypadku nadzwyczajnej 

interwencji polegaj~cej na odebraniupsa i jego przywiezienie do Azylu, 
3) 500,00 zt brutto miesi~cznie, za ochron~ i opiek~ nad jednym psem przekazanym 

do Azylu dla Ps6w i Kot6w na okres pierwszego miesi~ca pobytu psa w azylu, 



4) 240 z~ brutto za kazdy nast~pny miesiqc pobytu psa w Azylu dla Ps6w i Kot6w, 
5) 250,00 z~ brutto za sterylizacj~ suk, lub 100,00 zt brutto za kastracj~ samc6w. 

2. 	 Rozliczenie koszt6w pobytu psa w azylu za kolejny IT)iesiqc nast~powac b~dzie na 
podstawie ponizszego wzoru: ' 

ilosc dnia pobytu psa w azylu w danym miesiqcu 
_______._'_____ x stawka miesi~czna za pobyt psa w azylu 

30 

3. 	 Zaptata za ustugi nZleceniobiorcy" nast~powac b~qq w formie przelewu na konto: Bank 
Citi Handlowy Nr rachu\lku 04 1030. 1250 0000 0000 8810 1014 na podstawie faktury 
VAT, wystawionej przez Zleceniodawc~ w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

§ 5 
1. 	 Osobq upowaznlonq do wezwania pogotowia weterynaryjnego ze strony 

"Zleceniodawcy" jest Pani Halina Kucharska. 
2. 	 Osobq wyznaczonq do kontaktu w sprawach okreslonych w §2 jest Pan Janusz t.abho. 

§6 
1. 	 Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 01-04-2012 r. do 31.12.2012 r. 
2. 	 Za kazdego psa przekazanego przez "Zleceniodawc~", kt6ry pozostajqce w Azylu dla 

Ps6w i Kot6w w dniu rozwiqzania lub l!ifygasni~cia umowy, jezeli nie zawarto kolejnej 
umowy na kolejny okres, "Zleceniodawca" zaptaciwynagrodzenie okreslone w § 4 ust.1 
punktu 4 umowy, za okres 3 miesi~cy z g6ry. 

§1 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

§8 
1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow~ w zakresie jej realizacji majq 

zastosowanie przepisy ustawy powotanej w § 2 ust. 2 i Kodeksu Cywilnego 
2. 	 Ewentualne kwestie spome wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rotstrzygae ~ 

'Ntasciwy rzeczowo i majqcy siedzi~w T amowie SqdPowszechny. 

§9 
Umow~ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych €~gzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaZdej 
ze stron. 

URZ.t\D GMINY 
33-122 WIERZCHOSt..AWICE 


woi. malopolskie 

dO" 


Zleceniodawca 	 Zleceni 

WOJT G~INY ini. 
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WieVaw R,{ljski 
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F.8t/b"f ./1 ',. 11'14 .. 6258209 
°rr"\!,, 14',,"17. h!lP373-10-26-596Ewa Sukta 



Alp

URZĄD GMINY
33-27C W1ETR2KHOWICE

0-:0-797 Rccion 00054^995 r, • „ , XT „ ~ .
ei./fcx f i -o 64 i 804" Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Nasz znak : OSC. 6140.5.2012 Wietrzychowice, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Urząd Gminy w Wietrzychowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2012
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w 2011 r. Gmina
Wietrzychowice nie miała podpisanych stałych umów lub zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, ponieważ brak jest miejsc
w schroniskach, które nie wyrażały zgody na podpisanie umowy.
Gmina Wietrzychowice jest jedną z najmniejszych gmin w województwie małopolskim i
najmniejszą w powiecie tarnowskim a sprawy bezdomnych zwierząt nie stanowią większego
zagrożenia i uciążliwości. Bezdomność zwierząt jest rzeczą nadzwyczaj rzadko spotykaną.
W ubiegłym roku przypadki wałęsających się psów zostały szybko i skutecznie rozwiązane
przy pomocy funkcjonariuszy policji poprzez ustalenie ich właścicieli, a odnotowane cztery
przypadki bezdomnych zwierząt rozwiązane zostały poprzez znalezienie dla nich nowych
właścicieli.
W związku z powyższym nie poniesiono z tego tytułu w 201 Ir żadnych kosztów
finansowych.
W chwili obecnej Gmina Wietrzychowice cały czas czyni starania o podpisanie umowy na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w br. co nie jest zadaniem
łatwym ze względu na brak miejsc w schroniskach. Po otrzymaniu zapewnienia ze strony
schroniska umowa taka zostanie podpisana.
Uchwała Rady Gminy Wietrzychowice w przedmiotowej sprawie została podjęta na sesji
Rady Gminy w dniu 28 marca br. i wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
W załączeniu przesyła się kopię przedmiotowej uchwały.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.
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Wojnicz 11 kwietnia 2012r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GRR 6140.11.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania ,, Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Miejski w Wojniczu informuje:

1. W 2011 r. Gmina Wojnicz miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie - Azyl dla psów.

2. W 201 Ir na terenie Gminy Wojnicz zostały wyłapane 3 psy.
W ciągu roku w Azylu przebywa średnio 3 psy.

3. W 201 lr. Gmina Wojnicz na realizację zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" zapłaciła 8205,60 zł.( słownie: osiem tysięcy dwieście pięć złotych
60/100). Opłata dotyczyła zapłaty za udostępnienie boksu dla trzech psów , za pobyt psa
w schronisku za każdy miesiąc, za interwencję polegającą na odebraniu psa i jego
przewiezienie do Azylu, za ochronę i opiekę nad psem przekazanym do Azylu w okresie
pierwszego miesiąca jego pobytu w azylu.

4. Gmina Wojnicz ma zawartą umowę na „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie - Azyl dla
Psów i Kotów , który jest zarejestrowany jako schronisko dla zwierząt pod Nr 12633401.

5. Kopia Uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2012r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują: l@ciech Janus
1. Adresat
2. A/a



Wolbrom, dnia 02 kwietnia 2012 r. 
URZĄD MIASTA I GMINY W WOLBROMIU
Wydział Techniczno- Inwestycyjny
ul. Krakowska 1
32- 340 Wolbrom 

WTI.6140.1.2012 

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31- 328 Kraków 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2012 r. ( data wpływu: 26 marca 2012 r.) w sprawie 

udzielenia  informacji  publicznej  na  temat  sposobu  i  skutków  wykonywania  zadania  „  opieka  nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, Referat  Ochrony 

Środowiska informuje, iż:

Ad. 1 

W 2011 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 2011 r. wynosi: 59 psów, 1 kot, 1 miot.  

Ad. 3 

Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2011 r. - 12.285,21 zł. 

Ad. 4

Gmina Wolbrom na dzień 02 kwietnia 2012 r. nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem dla zwierząt. 

Ad. 5    

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012 została podjęta przez Radę 

Miejską w Wolbromiu w dniu 22 marca 2012 r. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego i  uprawomocnieniu zostanie  zamieszczona w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy 

Wolbrom pod adresem:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wolbrom/podmiotowe/Rada/U

chwaly/.   
Z up. Burmistrza

/-/
    Aneta Perek
Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska

Otrzymują: 
1. Adresat
2. A/a 









Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

RGG.6140.14.2012 Żabno , dnia 04.04. 2012 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r w sprawie o udzielenie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Żabno zadania „ opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informujemy , że Gmina Żabno na rok 2012
ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierząt z Azylem dla Psów i
Kotów w Tarnowie . Umowa została podpisana na trzy miesiące tj. od 02.01.2012 do
31.03.2012r. Z dniem 01.04.2012 r została podpisana kolejna umowa z Azylem w Tarnowie.
Mamy nadzieję , że będziemy współpracować z Azylem również przez następne lata.

W 2011 r Gmina nie miała podpisanej umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
żadnym ze schronisk.
Burmistrz wielokrotnie w latach 2010-2011 podejmował działania w kierunku zawarcia
umowy ze schroniskiem na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Działania te
polegały na wysyłaniu do schronisk z terenu małopolski i podkarpacia zapytań o możliwość
podpisania umowy oraz prowadzeniu rozmów telefonicznych. Podmioty te każdorazowo
odpowiadały, że niestety ze względu na brak miejsc w schronisku nie mają możliwości
podpisania umowy z Gminą
Wobec tego zadanie to w razie wystąpienia konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia
w szczególności bezpańskiego psa, zlecane było każdorazowo lekarzowi weterynarii
działającemu na naszym terenie.
W przypadku wyłapania zwierzęcia, jeżeli nie udało się go umieścić w Azylu na jednorazowe
zlecenie, staraliśmy się przy pomocy między innymi lekarza weterynarii poszukać dla niego nowego
opiekuna . Jesteśmy gminą wiejską, więc czasami uda się poszukać opiekuna dla takiego zwierzęcia .
W 2011 r znaleziono opiekunów dla dziewięciu psów i jednego kota
W 201 Ir mieliśmy na terenie naszej gminy 19 przypadków interwencji w sprawie bezdomnych psów
i kota. Na jednorazowe zlecenia do schroniska zostały przyjęte 4 zwierzęta
Przez większość miejscowości Naszej Gminy przebiega droga wojewódzka na której panuje
duży ruch samochodowy, stąd zdarzają się przypadki obrażeń zwierząt ze skutkiem
śmiertelnym. W 2011 było 8 interwencji w sprawie potrącenia psów w tym ze skutkiem
śmiertelnym 4, natomiast 3 zwierzęta zostały uśpione ( 2 psy stare, ~iie rokujące nadziei na
wyleczenie oraz l w czasie leczenia., l po wyleczeniu znalazł opiekuna).
Koszt realizacji zadania za 2011 r. wynosił 12221,75 zł ( wyłapanie, opieka w Azylu, leczenie
weterynaryjne , pobyt zwierząt w lecznicy.)

f\
'Z up. B q

Otrzymują:

l .Adresat

2.A/a



Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
uLStachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

N/z. UM.IY.6140.8.2012 Zakliczyn,dnia 5.04.2012 roku

Urząd Miejski w Zakliczynie w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2012
roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuje, że;

• w roku 2011 i 2012 Gmina posiada zawartą umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz prowadzącą schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym
Targu,

• w roku 2011 zostało wyłapanych 11 psów,
• koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 8.616 zł.

W załączeniu przesyłam kserokopię umowy ze schroniskiem jak również kserokopię
uchwały Nr XVII/175/2012.

Otrzymują;
l .adresat
2.a/a
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ZATOR
URZĄD MIEJSKI w ZATORZE
32 - 640 ZATOR, Ptac Marszałka Józefa Pfewlskkgo l
TeL/faŁ ( 0-33) 8412 215 /(0-33) 84 10 206

DZ.6I40.II .2012 Zator, dnia 04.04.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: Odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2012 r.

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że w 2011 r. posiadał umowę z Gabinetem
Weterynaryjnym w Oświęcimiu, który w ramach umowy zapewniał całodobową opiekę,
wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska.

W 201 Ir. Gabinet Weterynaryjny z Oświęcimia na nasze zgłoszenie interweniował do 6-ciu
zgłoszeń o wałęsających się psach na terenie Gminy Zator. Pięć psów zostało odrobaczonych,
zaszczepionych i przekazano do adopcji. Jeden pies z uwagi na chorobę został uśpiony.

W ramach zawartej umowy w 2011 r. Gabinet Weterynaryjny z Oświęcimia mógł odebrać
do 8 bezdomnych zwierząt. Gmina Zator wydała w 201 Ir. 14 940,00 złotych, płatność ryczałtowa
miesięczna.

W 2012r. Gmina zawarła również umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-Vet
z Oświęcimia na łączną kwotę 19188,00 zł. limitując opiekę 12 bezpańskich zwierząt

Informujemy, że taka forma całodobowej opieki nad zwierzętami przez lekarza weterynarii
jest właściwa, ponieważ zwierzęta maja fachowa opiekę są przekazywane do adopcji. W przypadku
braku chętnych do adopcji zwierzęta przekazywane są do schroniska zwierząt w Jastrzębiu Zdroju
z którym Gabinet Weterynaryjny w Oświęcimiu ma spisaną umowę.

Informujemy, że w przypadku wystąpienia większej ilości zgłoszeń o bezpańskich
zwierzętach Gmina Zator będzie rozważać rozszerzenia umowy.
W załączeniu przesyłam kopię uchwały nr XXV/176712 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia
27.03.2012 r.

- l

'/<?•: Bierna!
Otrzymują: 'V /

\ . Adresat V /
2. A/a
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GMINY
32 731 ZEGOCINA

tei 014 613 20 oe Zegocina, dnia 29.03 .20 1 2r

UG.6140.1.2012

Fundacja PRO-ANIMALS
Na pomoc zwierzętom
uJ. Stachtfwicza 35b/70
31 -328 Kraków

Urząd Gminy Zegocina stosownie do pisma z dnia 24.03.2012r poniżej
podaje informację realizacji zadań z zakresu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności:

Ad. l. Gmina Zegocina nie posiadała zawartej umowy ze Schroniskiem dla
zwierząt i nie zawierała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnienia opieki.

Ad.2. W2011r Gmina Zegocina poniosła niewielkie koszty zakupu karmy dla
2-ch wyłapanych bezdomnych psach czasowo przetrzymywanych w
przytulisku k/oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Psy znalazły
miejsce u nowych właścicieli psów z terenu Gminy.

Ad.3. nie dotyczy

Ad.4. Na 2012r Gmina nie zawierała stałej umowy ze schroniskiem dla
zwierząt, oraz nie zawierała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Natomiast obecnie jesteśmy na etapie rozbudowy kójcy metalowych
przy oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej do tzw. tymczasowego
przetrzymywania wyłapanych zwierząt.

Ad. 5. W załączeniu przesyłamy kserokopię uchwały Rady Gminy Zegocina z
dnia 26.03.2012r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zegocina w 2012r ( wraz z kompletnym załącznikiem do uchwały).

Z poważaniem



MPCE
34-21C Zembrzyce

': 552-12-54-711 HEGON: 000548985

RiR 6140.4.2012 Zembrzyce, dn. 29.03.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy Zembrzyce w odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje:

Ad l

W 2011 r. Gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.
Współpracowała z Lek. wet. Panem Andrzejem Talaga . Gmina zlecała weterynarzowi
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Ad 2

W 2011 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy 10 psów.

Ad 3

Koszt realizacji całego zadania to: 3.550 zł. Płacono jednorazowo przy każdym zleceniu.

Ad 4

W 2012 roku z godnie z nowymi wytycznymi Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem
„Fundacja Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31 - 234
Kraków. Schronisko dla bezdomnych zwierząt spełnia warunki określone w art. 4 pkt 25
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto Gmina podpisała umowę
z Lek. wet. Andrzejem Talaga na świadczenie kompleksowych usług weterynaryjnych.

W załączeniu Urząd Gminy Zembrzyc przesyła kopie umów zawartych ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i weterynarzem oraz uchwałę w sprawie: uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2012 r."

l up. W( jtŁG«inT Zerabrzyce

Otrzymują:
(J) x adresat
l x a/a

Ftdehts
Kierownik Refera/u Inwertycjl
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Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki, woj. małopolskie
tel. (12128-50-850, fax [121 2850-950

-**• * '".14.2012

M

Zielonki, dnia 03.04.2012r.

Fundacja Pro Animals — Na Pomoc Zwierzętom
Wiceprezes Fundacji
Elżbieta Namysłowska - Opach
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2012r. Odnośnie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Zielonki
informuje:

1. W 2011 roku Gmina nie miała stałych umów, a udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt firmie „Opieka nad zwierzętami" Rafał Pałka.

2. W 2011 roku odłowiono na terenie Gminy 19 sztuk psów, 13 sztuk szczeniąt oraz l kota.
3. W 2011 roku Gmina z tytułu w/w zadania wydatkowała na ten cel 35 482 zł z budżetu

Gminy. Formą płatności była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.
4. Na rok 2012r. Gmina ma podpisaną umowę z firmą „Opieka nad zwierzętami" Rafał Pałka,

która ma umowę ze schroniskiem w Jastrzębiu Zdrój.

Załączniki:
1. Kopia urnowy na rok 2012
2. Kopia uchwały narok2012

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa

i Ocsnndiarkl Gruntami

mgr i.iż. Bożena Kudaszewicz-Wal

Otrzymują:
T) adresat

a/a
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