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Andrychów, dn. 21.02.2013r.
BTO.6140.2.2013.IP

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2013r. o udzielenie informacji publicznej dla Fundacji
Pro Animals - na Pomoc Zwierzętom Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miejskiego we współpracy ze Strażą Miejską w Andrychowie w ramach „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów
w roku 2012" przekazuje następujące informacje:

A d l .
Gmina Andrychów w roku 2012 miała podpisane umowy:

• ze schroniskiem w Cieszynie z siedzibą przy ul. Cichej 10, 43-400 Cieszyn,
• z firmą „Eskalibur" z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
• z Gabinetem Weterynaryjnym Ryszard Piętka, Zygmunt Zieliński z siedzibą w Wieprzu 235,

34-122 Wieprz (opieka weterynaryjna).

Ad 2.
Łącznie w 2012 roku wyłapano 119 psów, w tym:

• do schroniska w Cieszynie przy ul. Cichej 10 trafiły 84 psy,
• adoptowanych zostało 12 psów,
• do właścicieli powróciło 14 psów,
• dokonano eutanazji 9 psów.

Łącznie udzielono pomocy 50 kotom, w następujący sposób:
• dokarmiano 50 kotów,
• wykonano 3 zabiegi kastracji,
• wykonano 4 zabiegi sterylizacji.

Ad 3.
Koszty schroniska, koszty usług weterynaryjnych oraz koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt
wyniosły w 2012 roku : 103.680,35 zł.
Koszty związane z dokarmianiem bezdomnych kotów oraz wykonywaniu zabiegów kastracji
i sterylizacji wyniosły w roku ubiegłym 3.409,02 zł. co daje łączny koszt realizacji całego zadania:
107.089,37 zł. brutto.
W tym opłata za schronisko to miesięczny ryczałt w wysokości 1.000,00 zł. oraz 799,50 zł. za
każdego psa przyjętego do schroniska.

Ad 4.
Umowy na 2013 rok zostały podpisane z tymi samymi podmiotami co w roku 2012 (patrz ad 1).
Skany umów w załączeniu.

Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2013" będzie omawiany
na sesji w dniu 28 lutego 2013r. i jeżeli uchwała zostanie podjęta, będzie dostępna na stronie
www.bip. andrycho w. eu

Z poważaniem
Ewa Rohde-Trojan

Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa



URZĄD GMINY BABICE

Nasz znak: G.6140.04.2013 Babice, dnia 19.02.2013 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dot. bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Babice.

1. W 2012 r. Gmina Babice nie miała podpisanej stałej umowy z schroniskiem lecz

podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „ANIMAL - VET Zasolę" z

siedzibą w Oświęcimiu, który był zobowiązany do całodobowej usługi wyłapywania,

transportu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla

bezdomnych zwierząt, jak również przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.

Gabinet Weterynaryjny miał podpisaną umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju.

2. W 2012 r. z terenu Gminy Babice wyłapano i utrzymano na koszt Gminy 32

zwierzęta.

3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 41 000,00 zł płatne w formie ryczałtu za

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

4. Gmina Babice na rok 2013 podpisała umowę z schroniskiem w Racławicach -

„PLAMA" Jan Michalski 32-222 Racławice 91 oraz z Gabinetem Weterynaryjnym

„ANIMAL - VET Zasolę" z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Grabarskiej 10

reprezentowanym przez lek. wet. Jarosława Kołodziej czyk.

5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest w trakcie opiniowania, który będzie

uchwalony na sesji w marcu 2013 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

wyk. J. Rzeszoto

Urząd Gminy Babice ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, tel/fax: 32/61 34 013, 61 34 002 e-mail: poczta@babice.pl www.babice.pl



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 18 lutego 2013 15:01
Dołącz: ATT00132.htm; SCAN5858_OOO.pdf; SCAN5856_OOO.pdf
Temat: Fwd: Udzielenie informacji publicznej - Gmina Biecz, mp

Original Message
Subject: Udzielenie informacji publicznej - Gmina Biecz
Datę: Mon, 18 Feb 2013 10:17:19 +0100
From: Urząd Miejski w Bieczu <um@biecz.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.02.2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "
opieka mad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku - przesyłam stosowne
odpowiedzi:

1. Gmina Biecz miała podpisaną umowę na 2012 rok z P. Celiną
Pawluśkiewicz Schronisko Dla Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 1.
Umowa na 2013 rok również została podpisana z tym samym schroniskiem.
Druga umowa w 2012 roku była podpisana z lek. wet. Danielem Cieślą
"Lecznica Zwierząt" w Gorlicach na wyłapywanie, przetrzymywanie i
dostarczanie do schroniska zwierząt bezdomnych. Na 2013 rok również jest
tka umowa podpisana.

2. W 2012 roku zostało wyłapanych 16 bezdomnych psów .
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił: 16.544,78
z czego:

- opieka w schronisku: 4.014,71
- interwencje weterynaryjne, przetrzymywanie psów, transport do
schroniska, każdorazowo po przedłożeniu faktury z godnie z umową:
12.530,07
4. Umowy na 2013 rok zostały podpisane z tymi samymi przedsiębiorcami co
w roku ubiegłym.
5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami j na 2013 rok jest na etapie
projektu. Na najbliższej sesji zostanie przyjęty uchwałą Rady miejskiej
w Bieczu.

/-/ Zofia Knybel
Kierownik Referatu RMKE i OŚ

2013-05-18
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Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 26 lutego 2013 13:33
Dołącz: ATT00815.htm
Temat: Fwd: Odpowiedź na wniosek - Gmina Bobowa , mp

Original Message
Subject: Odpowiedź na wniosek - Gmina Bobowa
Datę: Tue, 26 Feb 2013 10:06:54 +0100
From: Geodezja UG <geodezja@bobowa.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>
Reply-To: "Geodezja UG" <geodezja@um.bobowa.pl>

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

Odpowiadając na wniosek z dnia 13.02. 2013r. o udzielenie infirmacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka naz
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - Urząd Miejski w Bobowej
uprzejmie informuje :
1. Gmina Bobowa w 2012r. miała podpisana umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Lecznicą Zwierząt lek.
wet. Daniel Cieśla ul. Kościuszki 44, 38 - 300 Gorlice.
2. w 2012r. nie wyłapano i nie utrzymywano żadnego bezdomnego
zwierzęcia na koszt Gminy Bobowa.
3. w 2012r. Gmina Bobowa nie poniosła kosztów związanych z wyłapaniem
i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.
4. Gmina Bobowa w 2013r. ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Lecznicą Zwierząt lek. wet. Daniel
Cieśla ul. Kościuszki 44, 38 - 300 Gorlice.
5. strona uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzątami
www.bobowa.pl/BIP

Barbara Palisz

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusów 4150 (20090612)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-05-18
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Bochnia, 20 02.2013 r.
AGKI.1431.7.2013

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 13.02.2013 r. informuje, iż:
Ad. l.W 2012 r. Gmina podpisała umowę z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie ul.
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, Kraków. Jednak z uwagi na brak realizacji zadania określonego
w umowie przez w/w jednostkę oraz brak możliwości podpisania kolejnej umowy
ze schroniskiem, Gmina w przypadku zgłoszeń o bezdomnym zwierzęciu kontaktowała się
z lekarzami weterynarii z terenu miasta w celu podjęcia odpowiedniej interwencji.
Ad. 2. W 2012 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 53 psy i 8 kotów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania wyniósł 33 166,40 zł. Koszty były pokrywane indywidualnie
za opiekę i hotel dla poszczególnych zwierząt.
Ad. 4. W 2013 r. Gmina Miasta Bochnia na dzień dzisiejszy nie podpisała jeszcze umowy na
realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
Ad. 5 Nie podjęto jeszcze uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia na
rok 2013. Po jej uchwaleniu kopia zostanie przesłana oddzielnym pismem.

Otrzymują:
l .Adresat
2.aa

Strona 1/1
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanirnals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 26 lutego 2013 20:50
Dołącz: ATT00837.htm
Temat: Fwd: Bolesław Dąbrowski, mp

Original Message
Subject:
Datę: Tue, 26 Feb 2013 14:32:42 +0100
From: UG Bolesław <boleslaw_t@zgwrp.org.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 13.02.2013r. informuje, że:
1. Gmina w 2012r. nie miała podpisanej umowy ze schroniskami na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012r. nie było przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. W 2012r. gmina nie ponosiła kosztów na realizację zadania
związanego z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach
4 Gmina nie ma podpisanych stałych umów ze schroniskami na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2013 r.
5. Uchwała - Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 jest
w trakcie opracowania.

Z poważaniem
Danuta Banaś

2013-05-18



GRE.1431.6.2013 Bolesław dnia 22.02.2013r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej „opieki nad bezdomnymi zwierzętami" informuję, że

Ad 1. Gmina Bolesław w 2012r. miała podpisaną umowę z Panem Janem Michalskim,
właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Racławicach 91 - na wyłapywanie,
odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
Ad 2. W 2012r. z terenu Gminy Bolesław zostało wyłapane 15szt bezdomnych zwierząt w
tym 14 psów l kot. Na 31 grudnia 2012 roku 3 psy pochodzące z terenu Gminy Bolesław
przebywały w schronisku pozostałe zostały oddane do adopcji.
Ad 3. Koszt w/w zadania wyniósł - 26 875,50zł - była to opłata ryczałtowa.
Ad 4. W 2013 r. Gmina zawarła stałą umowę z Panem Janem Michalskim, właścicielem
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Racławicach 91 - na wyłapywanie, odbiór i opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami.
Ad 5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie uchwalony na sesji RG Bolesław
w miesiącu marcu br.
Uchwały Rady Gminy Bolesław są publikowane na stronie Gminy Bolesław w BIP-ie.

Za udostępnienie kserokopii dokumentów należy uiścić opłatę w kwocie 0,60zł
( 0,20 zł za jedną stronę - format A4 x 3 - 0,60zł) w kasie Urzędu Gminy lub na konto
nr : 38 1214 4748 1111 0000 4877 6839.

Sekretarz Gminy
mgr Halina Makowska

Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a



URZĄD
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Borzęcin 14.02.2013 r.
"W

Fax'(0-"l4)6846372

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, z dnia 13.02.2013 r.,

Urząd Gminy w Borzęcinie infrormuje, że w 2012 r. Gmina Borzęcin podpisała umowę

0 świadczenie usług opieki nad zwierzętami domowymi ze schroniskiem „Azyl dla Psów i Kotów

w Tarnowie".

W 2012 r. nie było przypadków wyłapywania lub utrzymywania zwierząt na koszt gminy.

Ogólne koszty realizacji omawianego zadania wyniosły 2 500 zł, stanowiące zryczałtowaną

opłatę za udostępnianie boksu w schronisku.

W bieżącym roku gmina ma również podpisaną umowę ze schroniskiem „Azyl dla Psów

1 Kotów w Tarnowie"

Uchwała określająca "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2013 roku" jest obecnie procedowana

i zgodnie z art. lla ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr

106, póz. 1002, z późn. zm.) zostanie przyjęta przez Radę Gminy do 31 marca br. Niezwłocznie

zostaną Państwo poinformowani o zamieszczeniu jej na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.

Z up. WÓJTA

mgr "mdsusz Żurek
WÓJTA
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Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków ul. Stachiewicza 35b/70

Nasz znak: ITK.III.6140.6.2013.DZ. Brzesko, dnia 18 luty 2013 roku.

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. Gmina Brzesko posiada od kilku lat zawartą umowę ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz, Nowy Targ ul. Kokoszków 101
obejmującą przyj ecie oraz utrzymanie zwierząt w Schronisku.

2. W roku 2012 na terenie gminy wy chwytano: 57 psów i 6 kotów. Koszt dzienny
utrzymania zwierzęcia wynosił 4,67 zł, ponadto gmina Brzesko ponosi koszty
szczepień psów przeciw wściekliźnie i sterylizacji oraz bierze udział w akcji
dokarmiana bezdomnych kotów wspólnie z wolontariuszami którym przekazywana
jest karma dla zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 82.529,46 zł, w tym za utrzymanie zwierząt w
schronisku 53.102,85 zł płatne w oparciu o prowadzona ewidencje zwierząt.

4. Gmina obecnie posiada następujące umowy zapewniające opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami:
• umowę ze Schroniskiem w Nowym Targu - umowa ITK.III.1.2013, póz. rej.

2/2013.01.02;
• umowę z Lecznicą Zwierząt Lekarz wet. Leszek Baran, 32-852 Dębno, Wola

Dębińska 155, ITK.III.2.2013.DZ, póz. rej. 1/2013;
• umowa z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi w Brzesku, na doraźne

wychwytanie psów i przetrzymanie w kojcach, ITK.III.272.02.2012.BP póz. rej
590/2012. (do czasu przekazania zwierząt do Schroniska znajdują się one w
kojcach na terenie bazy BZK w Brzesku, ul. Przemysłowa).

Pracownicy Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzaj ą kontrolę w
zakresie utrzymania zwierząt przekazywanych z terenu Gminy Brzesko w Schronisku.
Ostatnia kontrola była przeprowadzona w dniu 4 września 2012 roku, gdzie dokonano
oględzin terenu Schroniska i warunków w jakich przebywają psy. Na okoliczność
przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano zdjęcia zwierząt.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Brzesko z 2012 roku znajduje się na stronie www.brzesko.pl w zakładce
„ochrona środowiska" - „ochrona zwierząt".
W przypadku, gdy Wasza Fundacja życzy sobie kserokopie umów to należy wnieść opłatę
w wysokości 6 zł na konto nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004, a za potwierdzenie
zgodności z oryginałem opłata od wszystkich umów w wysokości 15 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. ITK.III. a/a.
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Urząd Gminy Brzeszcze
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Kościelna 4 tel. centrala (032) 77 28 500 do 512; wydział: (032) 77 28 563 - 565
32-620 Brzeszcze fax (032)7728590,7728591
woj. małopolskie Internet: www.brzeszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 652-10-05-374

Brzeszcze, 2013-02-18
GK.6140.7.2013

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 13 lutego 2013r. w sprawie sposobu i skutków

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

naszej Gminy, informujemy:

Ad. l. W 2012r. Gmina Brzeszcze miała zawartą umowę z Miej skim 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 2012r.- wyniosła 556szt.

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

zwierząt) wyniósł 83.375,70 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 2013r. 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:

1. Porozumienie Międzygminne Nr ON.II.031.2.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 02.01.2013r. - na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy

Brzeszcze.



2. Umowę Nr GK.6140.1.2013 z dnia 02.01.2013r.-na wyłapywanie i transport

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeszcze do Miejskiego Schroniska Dla Zwierząt w

Bielsku-Białej przy ul.Reksia 48.

3. Umowę Nr GK.6140.2.2013 z dnia 02.01.2013r. 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.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

zostanie uchwlony do końca marca 2013r.- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.



Brzeźnica, dnia 26.02.2013r.

Nr Or.1431.8.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2013
roku Urząd Gminy Brzeźnica podaje następujące informacje:

Od 01.05.2012 r Gmina Brzeźnica posiadała podpisaną umowę na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorcą, Panią BEATĄ KOWALCZYK - SCHRONISKO
„AZYL", reprezentującą FIRMĘ HANDLOWĄ z/s 43-400 CIESZYN ul. Cicha 10,Nr
ZI.272.98.2012 r zawartą w dniu 16 kwietnia 2012 r.

W niniejszej umowie w § l pkt.a zobowiązano w/w przedsiębiorcę do odbierania bezpańskich
zwierząt z terenu gminy Brzeźnica i dostarczania ich do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt
w Cieszynie przy ul. Cichej prowadzonego przez Zleceniobiorcę na podstawie decyzji
Burmistrza Miasta Cieszyn znak: OŚR.3.7080-4/2/08 z dnia 19.08.2008 r.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ( psów) do końca 30.04.2012 r wynosiło na terenie
Gminy Brzeźnica - 5 szt.miało charakter doraźny- występowało w zależności od potrzeb oraz
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń błąkających się bez opieki zwierząt bezdomnych,
które stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa, dla ludzi i dzieci. Wyłapywane bezdomne
zwierzęta niezwłocznie umieszczane były w firmie ,, Opieka nad Zwierzętami", 32-300
Olkusz, ul. Sikorka 91, prowadzonym przez Pana Rafał Pałka.

Gmina Brzeźnica nie posiadała umowy z Panem Rafałem Pałką.

Przekazanie zwierzęcia, w tym przypadku bezdomnych psów, błąkających się, często
chorych, wyrzucanych z samochodów z innego terenu odbywało się drogą telefoniczną
poprzez przekazywaną informację przez Policje lub mieszkańców gminy nie jednokrotnie w
godzinach wieczornych lub w dni wolne od pracy jak i też

w czasie pracy Urzędu. Zgłaszane Panu Rafałowi Pałka telefoniczne zgłoszenia o odbiorze
psów bezdomnych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa posiadały namiary osoby
zgłaszającej potrzebę odbioru zwierzęcia nawet z podaniem nr telefonu.

Od roku 2009 czyniliśmy starania, aby prywatny przedsiębiorca na terenie Gminy Brzeźnica
uruchomił schronisko dla bezdomnych zwierząt. Aby go poprzeć wystąpiliśmy do
ościennych Gmin z pismami, że na terenie Gminy Brzeźnica planujemy uruchomić taki
rodzaj działalności, lecz prywatny przedsiębiorca nie uzyskał ze Starostwa Powiatowego w
Wadowicach pozwolenia na taki rodzaj działalności gospodarczej z uwagi, że teren na
którym planował uruchomienie działalności nie był przeznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy pod taką działalność.



Z uwagi na fakt ciążącego na Gminie, obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, przy udzielaniu informacji
Fundacji „Animals" zwracaliśmy się z prośbą o wskazanie schroniska z którym moglibyśmy
zawrzeć umowę na taką działalność, jednak informacji takiej nie uzyskaliśmy. Nie mieliśmy z
kim podpisać umowy mimo zapewnienia w budżecie Gminy Brzeźnica środków finansowych
na ten cel.

Ad.2 Ilość psów bezdomnych wyłapanych i przekazanych do schroniska w 2012 r
prowadzącego przez Panią BEATĘ KOWALCZYK SCHRONISKO „AZYL",
reprezentującą FIRMĘ HANDLOWĄ z/s 43-400 CIESZYN ul. Cicha 10, wynosiła 5 szt.

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wynosił : 22.876,60 brutto ( słownie:
dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100) i obejmował ryczałt
miesięczny w wysokości 1.000,00 zł oraz wynagrodzenie w wysokości 799,50 zł za każde
zwierzę bezdomne odebrane z terenu Gminy Brzeźnica. Rozliczenie wykonanych usług
następowała w okresach miesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego
oraz ilości faktycznie odebranych zwierząt.

Ryczart za usługi weterynaryjne zgodnie z zawartą umową z Gabinetem Weterynaryjnym
lek. Wet. Andrzej Kusior wynosił miesięcznie po 750,00 zł brutto od 10.09.2012 do
31.12.2012r. Ponadto w koszty zadania wliczono obserwacja psa w celu wykluczenia
wścieklizny, koszty utrzymania psa przyjętego do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami i usługi związane z eutanazją psa w wyniku zdarzenia w kolizji z samochodem
wykonane przez Gabinet Weterynaryjny w Ryczowie zgodnie z umową.

Ad.4. W dniu 02.01.2013 r Gmina Brzeźnica zawarła umowę do opieki nad bezdomnymi
zwierzętami psami i kotami z terenu Gminy Brzeźnica polegającą na odbieraniu bezpańskich
zwierząt z terenu Gminy Brzeźnica do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Cieszynie
przy ul Cichej 10 prowadzonego przez Panią BEATĘ KOWALCZYK - SCHRONISKO
„AZYL", reprezentującą FIRMĘ HANDLOWĄ z/s 43-400 CIESZYN ul. Cicha 10.
Czasokres umowy to termin od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

Ponadto Gmina Brzeźnica posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
przy użyciu specjalistycznych pojazdów transportowych, specjalistycznego sprzętu do
wyłapywania zwierząt posiadającego stosowne atesty w sposób humanitarny, nie stwarzający
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia z Firmą - „Eskalibur"
Włodzimierz Gacur, 34-120 Andrychów, ul. 3 Maja 67 na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
r.

Program opieki nad zwierzętami na rok 2013 jest w trakcie opiniowania i będzie
zamieszczony na stronie internetowej po zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy Brzeźnica i po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego.

Z upoważnienia Wójta Gminy

mgr Jolanta Baca
Sekretarz Gminy



M P Strona l z2

Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2013 19:04
Dołącz: ATT00249.htm
Temat: Fwd: Fw: odpowiedź-wniosek o i udzielenie informacji publicznej Bukowno, mp

Original Message
Subject: Fwd: Fw: odpowiedź-wniosek o i udzielenie informacji publicznej
Datę: Sat, 06 Apr 2013 18:58:30 +0200
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: Fundacja Pro Animals <fundacja@proanimals.org>

Dnia 6 kwietnia 2013 15:39 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):

Original Message From: OchronaŚrodowiskaTo:
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 03, 2013
2:25 PMSubject: odpowiedź-wniosek o i udzielenie informacji
publicznej

Fundacja
„Pro Animals - Na pomoc
Zwierzętom"
ul. Stachniewicza 35b/70

31-328 Kraków

SR.
6140.2.2013
Bukowno, 03.04.2013 r.

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

1. W 2012 roku gmina miała zawartą umowę w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Bukowno, polegającej na
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bukowno, dostarczaniu ich
do schroniska bezdomnych zwierząt na terenie gminy Racławice oraz
zapewnieniu im dalszej opieki w schronisku z Panem Janem Michalskim-
prowadzącym działalność pn. PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91.
2. W 2012 roku z terenu Miasta Bukowno wyłapano 14 psów i
umieszczono w ww. schronisku.
3. Roczne koszty wyłapywania, transportu i utrzymania
bezdomnych zwierząt w schronisku w 2012 roku wyniosły 45 100 zł.
4. Jak wpkt 1.
5. www.bukowno.pl (bip) - uchwały Rady Miejskiej oraz
uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przedmiotowa informacja (wraz z załączonymi kserokopiami umów) została

2013-10-26



Znak: ROŚ 6140. l 2013 Miecłiów-Charwnka. dn 27,02.2013 r

Fundacja Pro Animals - Na P«moc Zwierzętom

Ul. Stachiewtcza lSb/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy Char&mica w odpowiedzi na pismo z dnia 13 Q2.20l3r informuje, ze:

1 w 2012 r nic posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, a w

sytuacjach wymagających podjęcia działań (interwencja mieszkańców) Ureąd Gminy
zlecał wyłapywanie i opiekę bezdomnym zwierzętom podmiotowi uprawnionemu na

podstawie umów zlecenia - Prywatnej Lecznicy Zwierząt w Wolbromiu,

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

w 2012 roku wyłapano 11 s?.l psów bezdomnych,
3 koszt realiacji zadania w 2012 roku wyniósł 3682,41 rf, na podstawie

wystiwionycli faktur,
1, \v dniu 28 stycznia 2013 r Unąd Ci miny Charsznica \wstapii "i. pismem do

Powiatowego Lekarzu Weterynarii w Miechowie, o.rpmizacji społecznych, których

statutowym celem jest ochrona zwicntąt omi dzierżawcom lub zarządcom ob\vodiw

łowieckich, działającym na obszarze Gminy Chwsanka o zaopiniowanie projektu

..Prugramu op*«?ki nad zwierzętami bezduutnymi oraz zapobiegania bezdomności

.K\vierząi na terenie gminv Charsznica w 20 U roku"
Po zaopiniowaniu Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca podejmuje uchwalę

„Programu opieki nad mieraęianń bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Charszmca w 2013 roku"
Po wejściu uchwały w życic zostaną spisane stosowne umowy
Uchwała „Programu opieki nad zwieraftami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Charszniea w 2013 roku" zostanie podjęta w

terminie <|o 31 marca 20 B s
^



Zestawienie ilościowe i wartościowe zebranych zwierząt z gminy Charsznica w okresie 2009 - 2010,

2010

2009

II

l szt.

194,74

l szt.
_JL

194,74 194,74 S

IV VI VII

11 szt, 12 szt. 16 szt.

VIII j IX

l! l szt.

X

194,74 J1168,44
„J ,J[ _„„„V_V,JMJ,;K„=:.

l szt.

XI l xii i
J0======s»=«rJL:=« ,:~:-„:^::l:„-a:——

11 szt. 112 szt

: 224,70 ; |t 224,70 j 2 396,80

f l szt. l szt. ; 15 szt.

194,74 194,74 j 194,74 i 1973,70



Chełmek, dnia 13 luty 2013 r.
Nasz znak: AGK.6140.10.2013

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

31-328 Kraków

Dotyczy: udzielenia informacji na temat wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie w 2012 r." w gminie Chełmek.

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu: 11.02.2013 r.),
w sprawie jak w tytule, informuję:

Ad.1. Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w gminie Chełmek
w 2012 r. realizowały:

- Gmina Bielsko-Biała (Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej) na
podstawie zawartego porozumienia,

- Firma ANIMAL-YET USŁUGI SANITARNO WETERYNARYJNE reprezentowana przez
Pana Marcina Kołodziejczyk z/s w Andrychowie ( wyłapywanie i przewóz do schroniska,
kastracja, sterylizacja oraz udzielanie niezbędnej pomocy powypadkowej bezdomnych
zwierzętom na podstawie zawartej umowy.

Ad 2. Na przestrzeni 2012 roku do schroniska trafiło 22 psów i 10 kotów.
Ad.3. Koszt realizacji opieki... : (pobyt w schronisku, wyłapywanie, kastracja, sterylizacja,
dokarmianie dzikich kotów, udzielanie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach drogowych)
- 51 539,28 zł. Forma płatności: Umowa - ryczałt, Porozumienie - nota obciążeniowa.
Ad.4. Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w gminie Chełmek w 2013 r.
realizowane są przez podmioty wymienione w odpowiedzi pierwszej, przy czym sterylizację
i kastrację wykonuje Schronisko, a nie firma wyłapująca zwierzęta bezdomne.
Ad.5. http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/CED672B8-4DAO-44EO-9A23-
DE2EOE9033AC/954134/132. pdf

Kopie:



Nasz Znak: WBG.6I40.7.2013 Chełmiec 21 luty 2013r

Fundacja Pro Animais - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewieza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy w Chełmcu w nawiązaniu do pisma z dnia 13 lutego 2013 (data wpływu

do tut. organu 14 luty 2013r) 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 2012r Gmina Chełmiec miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych

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

2012r)

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

w 2012 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

2012r
Schronisko dla Bezdomny

Nowym Targu, ul. Kok

1 szL

1 S7t.

3, Koszty realizacji całego zadania za 20I2r wyniósł 5993,96 zł. Forma płatności -

faktura miesięczna - przelew.

4. W 2013r Gmina Chełmiec podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt mieszcząca się w Nowym Targu, (umowa nr 49/20 1 3/C z dnia 2 stycznia

2013r)

5 . W załączeniu przesyłam kopie Uchwały na rok 20 1 3r

Otrzymują;

l . Adresat
2. A/a



Fundacja Pro Animals -Na Pomoc

u1.Stachlewtcza35b/70

3l-328KrakAw

: ITI.6I40.I.20I3.EK Czchów, dn. 12.lK.

Burmistrz Czchowa w odpowiedzi na pismo 7. dnia \ 3.02.20 1 3 r. w sprawie udzklciua

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podąie poniżę) zadarte informacje:

L Czy i 7. jakim schroniskiem gmina miała w 20l2r. stale umowy albo udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie Im opieki - Ośrodek

Hotelowe - Adopcyjny dla Zwierząt, Fundacja Ludzie Zwierzftom w Potrzebie,

ul, Kuźnicy Kftflątjawskicj O Kraków,

2, Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psaeW kotach) wyłapanych lub

ymywanych na kosn gminy w 20 V2 roku, - psy $*t 8.

3L Jaki był w 20ł2r. koszt realizacji catega zadania i jaka była forma plamości za opiekę

-4537,35x1.

4. Czy l z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stale umowy albo udziela zleceń na

w>'łapywanie bezdonwycii Ev.ier?.ąi i'1uh zapewnienie im opieki- Strhruiiiskci

zwjcrzsjl PLAMA Jan Mkhalski, Racławice 91, 32 - 222 Raclstwice,

5, Prosimy u wskazanie strony \vw\v uchwały programu opieki nad bezdomnymi

zwierzętami na rok 2013 - - Program opieki nad ^vicrxętami na rok 2013 zostanie

ły na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czchowie (kwiecień).

Oir/ymują:

i. Adresat

2.a/a.



/tvr (J—

Czernichów, 7 luty 2013 r.

SA-K.1431.10.2013
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

znak: GR0.6140.13.2013.SM

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Ad.} W 2012 r. gmina Czernlchów miała zawartą umowę na przyjęcie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy ze schroniskiem prowadzonym przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z oo w Raciborzu, ul, K. Adamczyka 10. Kserokopia umowy
w załączeniu. Wyłapywaniem i transportem zwierząt zajmowała się firma DAMICH Damian
Michalski, Olkusz ul. J. H. Dąbrowskiego 18, z którą zawarto umowę w dniu 17.05.2012 r.
Kserokopia umowy w załączeniu. Do czasu podpisania umowy z firmą DAMICH,
wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt zlecany był telefonicznie do Hotelu dla
Zwierząt, Rafał Pałka, Olkusz ul. Sikorka 91.
Ad.2 W 2012 r. wyłapano 14 psów, z tego 12 psów przewieziono do schroniska
w Raciborzu, natomiast 2 psy oddano do Hotelu dla zwierząt w Olkuszu Rafała Pałka.
Ad.3 W 2012 r. z budżetu gminy wydano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami kwotę
32 108,13 zł w tym:
- za przyjęcie i przetrzymanie zwierząt w schronisku -14 883,- zł
- za wyłapanie i transport i utrzymanie w hotelu - 14 045,01 zł
- sterylizację, kastrację, opiekę weterynaryjną - 2 839,10 zł
W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt wysterylizowano 14 kotek, 3 suki, wykastrowano l psa. Zwierzęta te znalazły
nowych właścicieli i opiekunów.
Ad.4 W 2013 r gmina Czemichów zawarła umowę ze schroniskiem prowadzonym przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z oo w Raciborzu, ul. K. Adamczyka 10 na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom, natomiast wyłapywanie i transport zwierząt prowadzony jest
na podstawie zawartej urnowy z firmą DAMICH Damian Michalski, Olkusz, ul. J. II.
Dąbrowskiego 18. Załączam ksero umów.
Ad,5 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2013, zgodnie z art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.03.106.1002 z późn. zm.), zostanie podjęta przez Rade Gminy
Czernichów w terminie do 31 marca 2013 r.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.



Maniowy, 28.02.2013 r.

AD.6140.4.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.02.2013 r., Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach odpowiada na postawione we
wniosku pytania.

Ad. 1. Gmina Czorsztyn miała w 2012 roku podpisaną umowę ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu na przewożenie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.

Ad. 2. Stan utrzymywanych psów w schronisku na dzień. 31.12.2012 r. - siedem.
Ad.3. Koszty realizacji zadania w 2012 r. ( przewóz psów do schroniska, utrzymywanie

psów w schronisku, usługi weterynaryjne) wyniosły 13.606 złotych.
Schronisko comiesięcznie wystawia fakturę za bieżące utrzymywanie zwierząt
przebywających w danym miesiącu w schronisku, a Przychodnia Weterynaryjna na
bieżąco wystawia faktury za wykonane usługi weterynaryjne.

Ad. 4. Gmina Czorsztyn ma podpisaną umowę w 2013 roku:
z weterynarzem wykonującym Usługi Weterynaryjne na wyłapywanie zwierząt
domowych i gospodarskich w ramach posiadanych środków,

- ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu na przewożenie
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Ad. 5. Podjęcie uchwały Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 nastąpi
na najbliższej sesji Rady Gminy Czorsztyn i ukaże się na stronie www.czorsztyn.pl
w BIP. Projekt uchwały przesyłam w załączeniu

Z poważaniem

WÓJT

/-/ Tadeusz Wach

Wyk. MN

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Dębno, 20.02.2013 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z 13.02.2013 r. dot.
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Dębno udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1) W 2012 r. Urząd Gminy Dębno miał podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt,
konkretnie z Azylem dla Psów i Kotów z Tarnowa.

Ad. 2) W 2012 r. przekazano schronisku l psa.

Ad. 3) 3800,50 zł wynagrodzenie schroniska oraz 8562.00 zł wynagrodzenie lekarza weterynarii.
W przypadku schroniska była to stała opłata abonamentowa oraz koszt od przekazanego zwierzęcia.
W przypadku lekarza weteiynarii stała ryczałtowa opłata za całodobową gotowość.

Ad. 4) W 2013 r. tut. organ zawarł umowę ze schroniskiem Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie.

Ad. 5) Program na 2013 jest w konsultacji z instytucjami wskazanymi w art. l la ust. 7 ustawy
o ochronie zwierząt.

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Ptzesu;.

gr inik

Otrzymują;

1. Adresat - pocztą elektroniczną na adres e-rnai l : iLlod
2. a/a.



/l/l f Poi c^f c>e Strona l z 2

Argos/BOZ _^___

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Agata Balu" <psiarz@op.pl>
Wysłano: 19 lutego 2013 01:44
Temat: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej Dobczyce, mp

Dnia 15 lutego 2013 13:49 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a):

— Original Message —
From: Małgorzata Góralik-Piętka
To: elzbieta.namyslowska-opach(g)proanima!s.org
Sent: Friday, February 15, 2013 10:25 AM
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej

Dobczyce, 15 lutego 2013 roku
RO. 1431.9.2013.1

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Furnadji Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

Zgodnie z Pani wnioskiem z dnia 13 lutego 2013 roku udostępniam informację publiczną:

Gmina Dobczyce w roku 2012 zawarła umowy 2 umowy ze schroniskami na wyłapywanie
oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami::
a) z Panią Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu,
b) z Panem Maciejem Pulchnym prowadzącym hotel dla psów „Szarikton" w Krakowie,

Łącznie w 2012 roku wyłapano i utrzymywanych jest 7 psów, cztery psy przyjęła Pani
Pawluśkiewicz, trzy psy przyjął Pan Pulchny. Dane według stanu na 31. grudnia .2012
roku.

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił:
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu - 6647,50 zł
2. Hotel dla psów „Szarikton" w Krakowie - 11 868,13 zł

Opłaty były naliczane na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2013 roku prowadzić na
terenie Gminy i Miasta Dobczyce będą dwie firmy, z którymi Gmina zawarła umowy:
— z Panią Celiną Pawluśkiewicz prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu ,
— z Panem Maciejem Pulchnym prowadzącym hotel dla psów „Szarikton" w Krakowie.

Poniżej zamieszczam link do strony www, na której opublikowana została uchwała Rady
Miejskiej w Dobczycach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

2013-05-18



Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Nr. OR.1431.6. 2013 Data: 2013.02.28

Stosownie do wniosku z dnia 13.02.2013r. 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 2012 r. Gmina Dobra podpisała umowę w dniu 15 marca 2012 r. z Gabinetem Weterynaryjnym s.c. Monika

Wiśniewska,Tadeusz Tomera Słopnice w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012r.

W roku 2012 r. 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 2012 roku wyłapano 14 psów na koszt gminy. Czynimy starania w zakresie poszukiwania nowych

właścicieli - 7 psów zostało przysposobionych przez nowych opiekunów, natomiast trzy psy powróciły do

swoich właścicieli.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 roku wyniósł 14 980,00 zł. Zakupujemy karmę dla zwierząt,

które po wyłapaniu są obserwowane, leczone - a więc gmina pokrywa koszt leczenia, obserwacji, szczepienia.

W 2012 r. prowadzone były również zabiegi sterylizacji psów i kotów.

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 jest przez osoby

obce spoza np. naszej Gminy.

4. Pismem z dnia 20.11 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. Pismem z dnia 14.01.2013 r. uzyskaliśmy odpowiedź negatywną.

5. Uchwałą Nr XXXI/288/ 13 Rady Gminy Dobra z dnia25 lutego 2013 r Rada Gminy Dobra przyjęła Program opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013 r.

W najbliższym czasie ukaże się na stronie internetowej : W W W. gmi nadobra.pl w zakładce BIP.

Z upoważnienia Wójta Gminy

Maria Fornal

Inspektor



/M P

OSO.1.1431,12,2013 Gdów, dnia 25 luty 2013 rok

Fundacja Pro Animats-Ha Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35b/70
31-328

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 14,02.2013 r, (data wpływu do Urzędu) na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w w/ w wniosku.

Ad. l W 2012 roku Gmina Gdów podpisała umowy:
' z Towarzystwęrn Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul.

Noakowskiego 4. Dotyczy zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi
z terenu Gminy Gdów w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Mysłowicach,

* z Rafałem Pałką - Opieka nad Zwierzętami, Olkusz ul. Sikorka 91. Dotyczy
wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Gdów do
schroniska w Mysłowicach,

* z Tomaszem Suder- Przychodnia WejgryTiaryjna „Zwierzaki" w Gdo\vie.
Dotyczy świadczenia usług z zakresu ustawy o ochronie zwierząt oraz
z zakresu prowadzenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ad. 2 Ilość zwierząt bezdomnych (psów) wyłapanych w 2012r. - 15 sgt.

Ad, 3 Koszt realizacji zadania Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi w roku 2012
wynosiła 39840.94 zł.

Ad. 4 Umowy podpisane na rok 2013 jak w roku 2012,

Ad 5 Projekt Programu na rok 2013 jest w trakcie opiniowania, uchwalony
zostanie na Sesji Rady Gminy Gdów w miesiącu marcu.



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 12 03 2012r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.02.2013 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:

1. Gmina Gnojnik w 2012 r. posiadała umowę z Hotelikiem „ Jarsa" — Agnieszka Błach -
„Ranczo Maszera" z siedzibą w miejscowości Przebieczany 457, 32-020 Wieliczka, celem
umowy było zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt.

2. W 2012 na terenie gminy zostało wyłapanych 12 psów. Dziesięć psów zostało
zaadoptowanych przez nowych właścicieli. Dwa psy musiały zostać uśpione ze względu
na stan zdrowia.

3. Całkowity koszt zadania wynosił:
- 54,90 zł- karma dla kanarka przebywającego pod opieką pracowników Urzędu, którego
właściciel przebywał w ZK
- 881,02 zł - karma dla bezpańskich psów
- 2 104,90 zł - usługi weterynaryjne
RAZEM= 3 040,82 zł

4. Na 2013 rok gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem „PLAMA Jan Michalski,,
Racławice 91. (w załączeniu kopia umowy)

5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie dostępny na stronach urzędu
gminy: www.gnojnik.pl.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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Gorlice, dnia 15 luty 2013 r.
OSO.1431.17.2013

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

Dotyczy udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, jak niżej:

1. gmina nie zawierała umowy z schroniskiem w 2012 r., ze względu na
brak wolnych miejsc w schroniskach.

2. w 2012 r. objęto opieką 15 bezpańskich zwierząt,

3. koszt realizacji całego zadania to kwota ok. 16.000 zł, gmina uiszczała
należności na podstawie wystawianych faktur,

4. w 2013 r. Gmina Gorlice nie zawierała żadnych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

5. uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajduje się na
stronie www.gmina.gorlice.pl biuletyn informacji publicznej.



Fundacja Pro Animals - na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35bl70

31-328 Kraków

Nasz znak: OA. 1431.10.2013 Gromnik, dnia 19.02.2013 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2013 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, uprzejmie
informuję :

1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki ?

Gmina umowę zawierana corocznie ( rok budżetowy) z Zakładem Składowania
Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna oraz z Ludowym Klubem
Jeździeckim w Tarnowie - Klikowa, ul. Klikowska 304.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i /lub utrzymanych
na koszt gminy w 2012 roku?

Na koszt Gminy utrzymywane jest 10 szt. zwierząt.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

Koszt realizacji całego zadania w 2012 r . wynosił 14915,00 zł

- forma płatności - jednorazowa za umieszczenie psa w Azylu,

- miesięczna za każdy następny miesiąc pobytu psa w Azylu

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki? ( prosimy okopie
umów).

Gmina umowę zawierana corocznie z Zakładem Składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie ul. Cmentarna oraz z Ludowym Klubem Jeździeckim w Tarnowie -
Klikowa, ul. Klikowska 304, na świadczenie usług opieki nad zwierzętami
gospodarskimi od dnia 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

5. Prosimy o wskazanie strony www uchwały opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
rok 2013.



W trakcie opracowywania.

W załączeniu przesyłamy umowę nr GOŚ/20/2013 o świadczenie usług opieki nad
psami w Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie - kserokopia

Z poważaniem

Z up. Wójta

Bogusława Maniak
Sekretarz Gminy



N-znak: RMSO.1431.4.2013 Grybów , dnia 2013-02-227

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

31 -328 Kraków

rW odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 lutego 2013
o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. W 2012 roku Miasto Grybów miało podpisaną umowę z "Azylem dla
psów i kotów w Tarnowie" zarejestrowanym jako schronisko dla
zwierząt pod numerem PL 1263340! na świadczenie opieki nad psami
w Azylu.
Ponadto w 2012 r, Miasto Grybów podpisało umowę z Lecznicą
Weterynaryjną "Soczek" z siedzibą w Białej Niżnej na okres od '
02.07.2012r.-31.12,2013r.

2. W 2012 roku wyłapano 10 psów i oddano do adopcji.
3. W 201 roku całkowity koszt zadania wyniósł 4.647,12 zł.
4. W 2013 roku Miasto Grybów podpisało umowę z "Azylem dla psów i

kotów w Tarnowie" zarejestrowanym jako schronisko dla zwierząt pod
numerem PL 12633401 na świadczenie opieki nad psami w Azylu,

5. Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
rok 2013 nie została jeszcze podjęta.

Z poważaniem

fflfomtaejf sporządziła:
K, Chronowska



Giybow. 26.02.2013
Znak: 6140/11/2013

Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
Kraków ul, Stachniewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo 7, dnia 13 Juty 2013 dot. udzielenia informacji na k-nial
sposobu i skutków wykonania zadania .. opieka nad bezdomnym! zwierzętami t ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie -zwierzał,
Urząd Gminy w Gryhowie informuje :

Gmina Grybow udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
•/, zapewnieniem im dalszej opieki \v lecznicy zwierząt
W roku 2012 zasiała /awana umowa y Lecznica Zwierząt w Białej Niżnej,
Urząd Gminy na każde zgłoszenie telefoniczne lub be/pośwdnio od mieszkańców
o pojawieniu się bezdomnych zwierząt, powiadamia Policję ora?, lekarka, weterynarii.
który zabiera bezdomne zwierzęta. Zwierzęta te po przebadaniu prze/ lekarka s.a
umieszczane w pomieszczeniach, którymi dysponuje lecznica zwierząt i lam oeatetsją na
adopcją,
Gmina ora?, lecznica weterynaryjna poszukują nowych właścicieli dla tych zwierząt
poprzez ogłoszenia i zdjęcia umieszczane na tablicach ogłos/eń,

W roku 2012 w okresie od 02,01.2012 do 31,12,2012 dokonano wyłapania 26 sztuk psów
na kos/,ł jyiiiny w kwocie 4680 zł.

Gmina w budżecie na 2012 rok zabezpieczyła na realizacje całego zadania 5000 złotych.
a wykorzystano 4680 zloŁycb.Utkidono 25 /leecń dla lecznicy zwierzątPlałnoścSami ^a
opiekę- było 1 5 faktur vat.

Gmina w roku 2013 podpisała umowf z lecznicą eierynaryjna i udziela zleceń na
wyłapanie bezdomnych zwierząt i zapawnienie im dobrej opieki do momenlu
adopcji. W roku 2013 gmina zwróć H x sic do czterech schroiiisk f ale odmówiły
mo/Jiwości zawarcia umowy na przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt /. terenu
Gmin Cirbów.

Rada Gminy Gr\'bńw uchwałą nr, XXHI/234/201 3 z dnia 1 9.02.201 3
Program opieki nad bezdomnymi zwicrzctaini i przeznaczyła środki na raeli?ację taco

w kwocie ł50tM;i zł.

Załączniki ;
l fehawła Rady fiminy Grybów nr, XXIIL'234/20 13 c- _.._
2. Załącznik nr, I do ttchwłsiy nr. XXII1.:234/201 5
3. Umowa nr, 6 ! 40, 1 .201 3 zawarta pomiędzy Gminą Grybów, a Lecznicą Zwierząt



IWANOWICE
32 - 095 IWANOWICE, IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE 99

IGKR-6140.4.2013 ,GK Iwanowice Włościańskie 13.02.2013r.

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

Urząd Gminy Iwanowice w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 05-02-2013r. doręczone
pocztą elektroniczną w dniu 07-02-2013 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje;

1. Gmina Iwanowice w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie, transport
bezdomnych zwierząt z Firmą „DAMICH" Damian Michalski ul. Gen, J,H.
Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz i przyjęcie do Schroniska w Racławicach.

2. W roku 2012 z terenu gminy Iwanowice wyłapano 35szt bezdomnych psów,
i jednego bezdomnego kota, z czego 13 bezdomnych psów trafiło do schroniska
w Racławicach natomiast jeden kot i 22 bezdomnych piesków trafiło do Fundacji Dar
Serca z siedzibą ul. Olkuska 8, 32-043 Skała.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 49.944,80 zł. Forma płatności za
pobyt i opiekę w schronisku była ryczałtowa natomiast płatność za usługę udzielaną dla
bezdomnych psów przez Fundację była oparta na bieżącej ewidencji.

4. Gmina Iwanowice w 2013 roku ma podpisaną umowę na wyłapywanie, transport
bezdomnych zwierząt z Firmą „DAM1CH" Damian Michalski ul. Gen. J.H.
Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz i przyjęcie do Schroniska w Racławicach, (kopia
umowy w załączeniu), oraz Gmina ma podpisane porozumienie z Fundacją Dar Serca
z siedzibą ul. Olkuska 8, 32-043 Skała, (kopia porozumienia w załączeniu).

5. Kopia uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
rok 2012 w załączeniu, oraz projekt uchwały na rok 2013 w załączeniu.

(pieczęć i podpis oso :>y/upoważnionej)

otrzymują:
1. Adresat
2. A/A

Sporządził: Genowefa Krokosz
http://www,iwanowice,rnalopoiska,p! e-maii; gmina@iwanowice,malopolska.pl

tel. 12 388 40 03, 12 388 40 30, fax. Wew. 23



FUNDACJA PRO ANIMALS

- NA POMOC ZWIERZĘTOM

UL. STACHIEWICZA 35B/70

31-328 KRAKÓW

Nasz znak: OŚ.6140.4.2013 Iwkowa, dnia 18.02.2013 r.

Urząd Gminy w Iwkowej w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

Adl) Gmina Iwkowa w 2012 roku miała stałą urno we ze schroniskiem w Nowym Targu.

Ad2) W roku 2012 na koszt gminy utrzymywano w schronisku średnio 1-2 psy;

Ad3) Koszty realizacji w/w zadań w roku 2012 wyniosły ok. 3 339,65 zł

Ad4) Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Nowym Targu (kopia umowy skan w

załączeniu)

Ad 5) Obecnie czekamy na uzgodnienia dot. projektu uchwały w sprawie: Przyjęcia opieki

nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie gminy Iwkowa.

Uchwały publikowane są na stornie BIP Urzędu Gminy w zakładce Rada.uchwały.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a



Fundacja Pro Anintals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul, Stachiewieza 35b/70
31-328 Kraków

KIT 6140,1.2,2013 Jabłonka, 2013-02-20

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" uprzejmie informuje, że Rada Gminy Jabłonka w dniu 12,10,2005 r. podjęła

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

uchwały została zawarta umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu.

W 20I2r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy bylo 16 psów. Koszt realizacji

całego zadania w 2012 r, wyniósł: - 32,023,- zL forma płatności za opiekę na podstawie

prowadzonych rejestrów.

Otrzymują:

ł .adresat

2,a/a



URZĄD GMINY M P
JERZMANOWICE - PRZEGINIA

32-048 Jerzmanowice 372B;
tel. (12) 38 95 247, 022, 056; fax (12) 38 95 521
NIP: 577-20-19-451 | REGON: 000535043
www .jerzmanowice-przeg inia.pl
gmina@jerzmanowice-przeginia.pi
Konto: 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

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

31-328 Kraków

Wniosek z dnia: Znak: Nasz znale Data:

14.02.2013r. OR.1431.12.2013.RKR Jerzmanowice, 21.02.2013r.

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, informuję:

1.Gmina Jerzmanowice-Przeginia w 2012 roku podpisała umowę z Panem Janem
Michalskim prowadzącym schronisko w Racławicach, na świadczenie usług
polegających na ochronie terenów Gminy przed zjawiskiem bezdomnych zwierząt.
Umowa swym zakresem obejmowała wyłapywanie jak również zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom. Ponadto dwukrotnie interwencyjnie, zlecono odbiór,
transport, umieszczenie w schronisku i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
2.W 2012 roku z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia zostało wyłapanych
i przewiezionych do schroniska 16 bezdomnych zwierząt.
3.Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 30 535 zł
Obowiązująca forma płatności -jednorazowa.
4.Gmina Jerzmanowice-Przeginia w 2013 roku podpisała umowę z Panem Janem
Michalskim prowadzącym schronisko w Racławicach, na świadczenie usług
polegających na ochronie terenów Gminy przed zjawiskiem bezdomnych zwierząt.
Umowa swym zakresem obejmuje wyłapywanie jak również zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w schronisku /kopia umowy w załączeniu/.
5.Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 został przesłany
do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Krakowie, organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia planowane jest
w marcu 2013 roku.

Z poważaniem
Podpisał z up. Wójta Gminy Jarosław Kasprzyk /Kier. Ref. Infrastruktury/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Strona l z l

3S/BOZ "

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 15 marca 2013 13:56
Dołącz: ATT00029.htm
Temat: Fwd: informacja publicza Jodłownik, mp.

Original Message
Subject: informacja publicza
Datę: Fri, 15 Mar 2013 11:42:42+0100
From: "Maria Bachulska" <m.bachulska@jodlownik.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Odpowiadając na wniosek z dnia 13.02.2013 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 2012 r.
Ponadto informuję że na terenie powiatu limanowskiego nie ma schroniska
dla bezdomnych zwierząt. Najbliższe schronisko znajduje się w Nowym
Targu do którego gmina Jodłownik zwróciła się pisemnie o zawarcie
umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Wyłapane bezdomne psy z terenu gminy są umieszczane czasowo w lecznicy
zwierząt w Jodłowniku i utrzymywane na koszt gminy. W roku 2012 wyłapano
3 psy, których koszt utrzymania to 1750 zł.
Gmina przez zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych i tablicach
ogłoszeń poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych psów, którzy
zapewnią odpowiednie warunki tym zwierzętom.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na rok 2013 zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy Jodłowniik
w dniu 18 marca 2013 r.

UG Jodłownik - Maria Bachulska

2013-10-26



URZĄD MIASTA JORDANÓW A
ul. Rynek l

34 240 Jordanów;
e-tnail: miasto@jordanow.pl

Jordanów 21.02. 2013 r.
Znak sprawy:
SE.1431.7.2013

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom

W związku z pismem z dnia 13.02.2013 r. (data wpływu 14.02.2013 r.) przesłanym
drogą mailową na urzędowy adres Miasta Jordanów, zatytułowanym „Wniosek - o
udostępnienie informacji publicznej" przekazujemy odpowiedź.

Ad 1
w 2012r. Urząd Miasta Jordanowa miał zawartą umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt z firmą- Celina Pawluśkiewicz ul. Kokoszków 101 , Nowy Targ

Ad 2
w 2012 r. na koszt Urzędu Miasta Jordanowa utrzymywano 8 psów w schronisku

Ad 3
Koszt realizacji zadania związanego z opieką nad zwierzętami w 2012r to 12332,00zł
forma płatności przelew miesięcznie na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

Ad 4
w 2013 r. - kopia umowy

Ad 5
uchwały na rok 2013 nie podjęto - prowadzone konsultacje

Odpowiedź sporządził:
Zenon Szklany
Inspektor
Urzędu Miasta Jordanowa

udostępnił:

z up. Burmistrza

Krzysztof Bigosiński
Sekretarz Miasta.

Otrzymują;
1. Adresat
2. a/a

. • - = - > - . : . -

BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA
e-maii: sekretarz@jordanow.pl cel. 0182691 717



U K Z Ą I) G M I N Y W J O R D A N O W I B
K Y N E K 2 84-240 JORDANÓW

REGON 490505499 NIP 735- 10-:łłł- 706

Jordanów, dnia 2013-03-26

Fundacja Pro Animais - Na Pomoc Zwierzętom

ul Sta chlewie za 35b/70

31 - 328 Kraków

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu informuje, że

zarówno w ubiegłym jak i w bieżącym roku Gmina podpisała urnowe ze

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, CeSina Pawluśkiewicz,

ul, Kokoszków 101, 34 400 Nowy Targ, W br. dodatkowo podpisano umowę

z firmą „ESKAL1BUR" Włodzimierz Gacur z siedziba w Andrychowie.

Koszt realizacji całego zadania w ubiegłym roku wyniósł 2 740,73zł, gdzie na

utrzymaniu mieliśmy, w okresie: od stycznia do października ^ psa,

w listopadzie - 2 psy, w grudniu - 3 psy.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 znajda państwo na

stronie www.gming-jordano.rubjkon,pl w Biuletynie Informacji Publicznej,

Adresat



ftl
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza'

URZĄD MIASTA teL33f?Bfi2mf»x33S7S63Ql
Kalwarii Zebrzydowskiej

aria Zebrzydowska 19 hstv 2013 r

FUNDACJA PRO ANIMALS -
NA POMOC ZWIERZĘTOM

31-328 K R A K Ó W

URZĄD MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ w odpowiedzi na przesiane pocztą

elektroniczną pismo / dmą 13 lutego 2013 r dotyczące udzielenia informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi swierzefami i icli

wyłapywanie" - uprzejmie informuje . że :

1. W 2012 r Gmina Kalwaria' Zebrzydowska «a początku roku udzielała zleceń tm

wyłapywanie bezdomnyclj zw^Kąt i zapewnienie im opieki P.Ralkfowi Pałka

£am.OIknsz iil.Sitorka 9.1 . Od 13 kwietnia 2012 r Gmina Kalwaria Zebrzydowska

miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ~\vraz z. y. niefttfocznytn

transportem zwierząt po wyłapani u do schroniska w Cieszynie y, P. Włodzimierzem

Gacur zam.34-120 Andrychów ul.Konstytucji 3 Maja 67 , oraz z P.Bcalą Kowaiczyk

43-400 Cieswn ul.Cieris 10 w zakresie przyjmowania do Schroniska Bezdomnych

Zwierząt w Cic&tjnic zwierząt domowych •'' przede wszystkim psów / ? obszaru

Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

2, W 2012 Ominą Kalwaria Zebrzydowska udzielała pomocy bądź wyłapywała 27 psom

.-' w lyni 2 szczeniaków' l i finansowała zakup suchej karmy dla ykoio 10 kotów,

3, K.os£i realizacji całego nadania w 2012 r w v nosił około 44 000 stł .

Forma płatności i P.Rafakm Pałką była jednorazowa , natomiast z P.Beatą

Kowalc^yk - ryczałt miesięczny m mrzymaiiic schroniska w mchu oraz płatność m

każdego psa.

4. W 2013 r 'Gmina Kalwaria Zebrzydowska posiada umowę na wyłapywanie bezdo-

mnych iwicnujt wraz z transponem po v\y łapani u du schroniska w Cieszynie

z II Włodzimierzem Gacur 7nm.34.n0 Andr\'chów ul.Konsntucii 3 Maja 67



/ kserokopia umów w włączeniu / , a na promowanie do schroniska z P.Beata

Kowalczyk 43-400 Cieszyn ul.Cicha 10 /kserokopia umowy w załączeniu ••.

5 , Program opkki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 - powinien zostać uchwa-

lony do 3! marca br przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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BURMISTRZ GMINY KĘTY
* 32-650 Kęty, Rynek 7 * powiat oświęcimski ł woj, małopolskie *

tei. +48 33 844 76 00 fax, +48 33 844 76 60 www.kety,pl emait: grniną@kety.pj
N1P: 549-220-29-69 REGON; 072181824 Bank PEKAO SA 93 1240 4748 1111 0000 4880 1166

Kęty dn. 21.02,2013r.

SP,6ł40.I4.20!3

Fundacja Pro Animais —
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 od 2004 roku ma podpisaną umowę ze schroniskiem
w Cieszynie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport, przyjęcie
i utrzymanie (kserokopia umowy została przekazana Fundacji w roku 2012),
w roku 2012 zostały wyłapane 32 psy. które umieszczono w schronisku,

- na realizację zadania związanego z wyłapywaniem, transportem, przyjęciem.
i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina Kęty w 2012 roku
wydała 29 341,00 złotych,

- płatności za wykonane usługi dokonywane są przelewem na podstawie wystawionych
faktur,
uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności, zwierząt na terenie Gminy Kęty, po zatwierdzeniu na sesji
Rady Miejskiej w Kętach w dniu 22 marca 2013r. ogłoszona będzie na stronie

Otrzymują:
1, adresat
2. a/a

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości
Rynek 7, 32-650 Kęty, te L +48 33 844 76 00, email: sp@kety,|



RGG 6240.1.2013 KłaJ dnia 13.03.2013

u RZĄD GMINY
KŁAJ

K.od 32-0-15
•i ^ 284-11-00 tfax 12284-11-33

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" - Urząd
Gminy w Kłaju uprzejmie informuje:

• że została podpisana umowa na czas nieokreślony z hotelem dla psów i kotów
„Pupila" z siedzibą w Niepołomicach ul. Wałowa 11, w hotelu

• w 2012 r w hotelu przebywało 7 piesków w tym dwa pieski zostały adoptowane
przez nowych właścicieli

• koszt realizacji w/w zadania w 2012 r wyniósł 8856.32zł łącznie z usługami
weterynaryjnymi , opłata za umieszczenie bezdomnego psa w/w hotelu wynosi 12 zł/
dziennie.

• Uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 zostanie
podjęta pod koniec marca i zostanie przesłana do państwa .

Otrzymują:

l.Adresat

2.a/a



703 1 1 2 3®, JS ' "t-

ypi Pfi»

ą Porooc

wL Staeokwieza 35tj/7tt

Wodpawiedzi na Państwa. pisittO:& U2upel(uertj|: tńf^tińieji z.dnia 06.02,20i> r. znak pisma
(SPK.,70.11.12:2013 informujemy, ź«:

l . W i»fc« 20 12:. W tereme-.n&sżej gm iay wytófmrio 2S pstnv _
j i całego .zadflftia wyniós} 36 900.-00 2} ( biwtto >- -'Syte :«> jednearazowa -o

..w wysokości 1476,00 /[ m wfapiHije tedwuneft ;;ĵ ia ł a^-wnieaić mu dahzej:
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! 40.13.20 i 3 dnia 29.01,2013 r.

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

Urząd Gminy w Koniuszy udziela odpowiedzi na wniosek
o udzielenie informacji publicznej Fundacji Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom, na temat sposobu i skutków zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami t ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt;

./, czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 20l2r. stale umowy albo
zleceń na wyłapywanie hezdotnnych zwierząt i/iuh zapewnianie im opieki?
odpowiedź:
Gmina IConiusza w 2012 r. miała podpisaną siała umowę na wyłapywanie

zwierząt i zapewnianie im opieki / Firmą DAMICH Damian
ul. J.H. Dąbrowskiego 18, 31-300 Olkusz, która dostarczała

bezdomne zwierzęta do Schroniska di a bezdomnych zwierząt w Racławicach 91
prowadzonego przez Jana Michalsklego, 32-222 Racławice,

2, jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku?
odpowiedź;
w 2012 r, na koszt Gminy Koniusza Firma DAMICH Damian Michalski
wyłapała 5 psów oraz Firma Opieka nad zwierze!ami Rafał Pałka Olkusz,
ul. Sikorka 91 wyłapała l psa.

3, jaki był w 2012r, koszt realizacji całego zadana i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
odpowiedź;
koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 13716,00zł brutto w tym:
a) 12240,00zł wynosił koszt na rzecz Firmy DAMICH Damian Michalski
( miesięczny stały ryczałt: zgodnie z umową),
b) 1476,QOzł wynosił koszt na rzecz Firmy Opieka nad zwierzętami Rafał
Pałka (jednorazowa opłata),

4, czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. umowy albo na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/!uh zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie
umów).
odpowiedź:
Gmina Koniusza w 2013 r, ma podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Firmą DAMICH Damian



Mlclmlski ul, J.H. Dąbrowskiego 18, 31-300 Olkusz, bezdomne zwierzęta z
naszej gminy są umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Racławicach 91, 32-222 Racławice.
( w załączeniu kopia umowy z Firmą DAMICH Damian Michalski)

5. prosimy o wskazanie strony www uchwaty programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013.
odpowiedź:

programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 będzie
podjęła do 31 marca 2013 r., i zamieszczona na stronie internetowej:
http://www,wrotama lopol sk i „pl/rootJB l P/B I P__w__Mal opolsce/gmi ny/root_Koni
iisza/podmiotoweMada/Uehwaly/

Sel,.ya : , . . ;

Otrzymują: u:4
] )Adresat l
2) Aa,
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 23 lutego 2013 12:58
Dołącz: ATT00675.htm
Temat: Fwd: Fw: inf. publ. _gm. Kościelisko, mp.

-- Original Message
Subject: Fwd: Fw: inf. publ. _gm. Kościelisko
Datę: Fri, 22 Feb 2013 15:38:22 +0100
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: Fundacja Pro Animals <fundacja@proanimals.org>

Dnia 18 lutego 2013 14:45 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):

Original Message From: RolnictwoTo:
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, February 15, 2013
2:11 PMSubject: inf. publ. _gm. Kościelisko W związku z wnioskiem z dnia
13 luty 2013 roku o udzielenie informacji 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 2012 roku nie posiadała, a na 2013 rok nie
posiada umowy ze schroniskiem ani na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W
2012 roku nie zaszła konieczność wyłapania bezdomnego zwierzęcia.
Od lat podejmowane są bezskuteczne próby zawarcia umowy ze schroniskiem,
w 2012 roku wystąpiliśmy do 5 schronisk w województwie z taką
prośbą, niestety odmówiono nam z uwagi na brak miejsc. Podobnie w 2013
roku. Gmina nie posiada terenu, na którym można wybudować schronisko. W
ramach zapewniania opieki nad zwierzętami Gmina współpracuje z
miejscowymi towarzystwami opieki nad zwierzętami udzielając w ten sposób
pomocy zwierzętom.
Z uwagi na brak możliwości podpisania umowy ze schroniskiem nie było
możliwe uchwalenie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012
roku, ani na 2013 rok, choć projekt programu został opracowany.
Z terenu Gminy Kościelsko w 2012 roku do adopcji przekazano 7 szczeniąt,
l psa, l sukę, sterylizacji poddano 4 koty, a w 2013 roku l sukę.
Agnieszka Grzegorczyk
Kierownik Referatu Geodezji, Architektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Urzędu Gminy Kościelisko tel. O 18 20 79 100 wewn. 41Nie znaleziono
wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.2238 / Baza danych wirusów: 2639/5605 - Data wydania:
2013-02-15

2013-05-18







U R Z Ą D M I A S T A K R A K O W A

Wydział Kształtowania Środowiska

31-949 Kraków, os. Zgody 2, tei. 12 616 88 93, fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

WS-07.6140.1.4.2013 Kraków

dotyczy sprawy: sposobów i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków
fundacj a@proani mals. o rg

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 13 lutego 2013 r. dotyczące sposobów i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:

1. Na terenie Krakowa działa jedno Schronisko dla bezdomnych zwierząt, mieszczące się
przy ul. Rybnej 3 w Krakowie. Schronisko to jest prowadzone przez Krakowskie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z którym gmina ma podpisaną wieloletnią
umowę na prowadzenie Schroniska. W ramach prowadzenia Schroniska KTÓŻ
prowadzi też wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Krakowa.

2. Na terenie Schroniska w 2012 roku przebywało średnio 430 psów i 117 kotów.
3. Koszt realizacji wymienionych wyżej zadań przez Krakowskie Towarzystwo Opieki

nad Zwierzętami wyniósł w 2012 r. 150 000, - zł (1-21 stycznia 2012 r.) i l 710 672 -
zł. za pozostały okres czasu. Jest to kwota uzyskana przez KTÓŻ w związku z zawartą
umową (na zasadzie otwartego, nieograniczonego zamówienia publicznego) od Gminy
Miejskiej Kraków. Koszty te nie obejmują wkładu finansowego Krakowskiego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jaki poniosło ono bezpośrednio na utrzymanie
Schroniska w omawianym okresie.

4. W 2013 roku nadal obowiązuje wieloletnia, wymieniona wyżej umowa pomiędzy
Gminą Miejską Kraków a Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 jest w chwili obecnej
w trakcie uchwalania. Niezwłocznie po jego uchwaleniu zostanie on umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

W załączeniu - skan zawartej umowy, o której mowa w piśmie.

Z-ca Dyrektora Wydziału

Krystyna Śmiłek

Otrzymują:
1. Adresat
2. WS-07 a/a



/ffp

GKiOŚ 6140 7 sQ'-.2 Krynica - Zdrój - 11 .G3.2Qi:

F unifeua Pro Animais - Na Pomoc Zwierzętom
u'. Stachiewicza 35b/70

31 - 328 Kraków

Odpowiadając na Państwa pytensa zawarte v, piśmie z dnia 14.02 2013 r. uprzejmie
informuje

1 Czy s z akim $cnrc»i>sK<em grmns .-o<3n w 20!? f stała umowę albo udzielała zieceń na
wyłapywanie beznonmych ;:-me'/,ąl s/iub .--^ewnienre im opieki

Gmina ww wrasnym zakrese wyłapw.-ata oe/domne zwierzęta, natomiast badania
weterynaryjne ora.-; oieżaca opiekę r;0 czasu ustalenia właściciela lub przekazania
bezdomnych zwierząt mnemu właścicielowi grrotta zlecała Gabinetowi Weterynaryjnemu
w Krynicy - Zdroju pr.ry u! Kraszewskiego 225 a

2. Jakie są ?biorcze dane o i!oś& zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gmh> •/; /O 1 ? r

3 Jakse były w 20"-? • k!^,zt fealiza<.js ; afeao zadania i jaka była forma płatności za ooseke
(jednorazowa .-,& u;n:ei/iczeni3 w b-.i ;on:sku. ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierza,! przebywaj.'-? j-./ch pod opieka im ;•?

Koszty Doniesione. >v 2012 • to 11.185.00 zł Forma płatności za wykonanie usługi
następowała ;r̂ n.,:.' a/owo na pc;d:.*.-.vvie 7ieceń wystawionych dla Gabinetu
Weterynaryj;>„-co •. K-yn cy . Zaro;u pr/y H Kraszewskiego 225 a

4 Czy s z jaxir. ; rsur ;, ;-; • :,K:fc-m gmina vna w ;'•':'":'; r ^lałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i- luD zur.io^/nia im opiekę 7 { prosimy o kopie umów)

Fundacja Ludzie /.wKrorętom >«,' Potrzebie ul Kuzn^y KoWątajowskiej 13. 31-234 Kraków
przesłała projekt untowy na tdb.ó' bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krynics-Zdrói
umowa zostanse paapisana do ,<ońca rnarra 2013 r

5 Prosimy o wsk^/a?"'-1 -;.cny ^vww uchw.^y progi T m u ooieki nad bezdomnym; zwierzętami
na rok 20" 3

Obecnie projtr^t ;a-';-.v.^y w -nyśi art ; la ust ?' ustawy o ochronie zwierząt został
uzgodniony a uenw-;.1--; »v ?,iVfwie prc-gs-./r,:. op:eki fia;j bezdomnymi zwierzętami zostanie

jjęta do 3t i.'tr»rc;j ;'('"'"• i żar lieszc/ona na yfronie '.•yww.krynica-zciroi.pl .
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Książ Wielki 2013.05.09

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

Urząd Gminy w Książu Wielkim w nawiązaniu do pisma z dnia 08.05.2013
dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udziela informacji:

1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?

Gmina w 2012 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki.

Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
umieszczenie zwierzęcia w schronisku ,opieka weterynaryjna Firmie Rafał Żmuda Zakład
Ogólnobudowlano-Usługowy, 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 115/42

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 roku?

W roku 2012 r. wyłapanych zostało 7 sztuk zwierząt bezdomnych
(psów)na koszt gminy.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 868,28 złotych, forma płatności
jednorazowa (za wykonanie każdej usługi na zgłoszenie).

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 roku stałe umowy albo
udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ? (prosimy
o kopie umów)

Gmina w 2013 roku nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Gmina będzie udzielała zlecenia na wykonanie usługi

wyłapywania i dostarczenia zwierzęcia do schroniska
- Firmie Rafał Żmuda Zakład Ogólnobudowlane - Usługowy ,42- 400 Zawiercie ul.
Piłsudskiego 115/42 bądź
- Opieka nad Zwierzętami Rafał Pałka ul. Sikorka 91,32-300 Olkusz

Z up. WÓJTA
mgr inż.Grzegorz Janus



Nasz znak : OSD. 6140.6.2013 Łabowa, dnia 18 luty 2013r.

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 :

1. W roku 2012 Gmina Łabowa podpisała umowę na zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łabowa z Fundacją Ludzie Zwierzęta

w Potrzebie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków. W umowie przyjęto

farmę płatności jednorazową za opiekę i umieszczenie od każdego przekazywanego

bezdomnego zwierzęcia. W roku 2013 umowę na zapewnienie opieki również planuje

się podpisać z ww. Fundacją.

2. Wyłapywaniem zwierząt bezdomnych na każdorazowe zlecenie Urzędu Gminy

zajmowały się dwie przeszkolone jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu

Gminy Łabowa, wyposażone w specjalistyczny sprzęt na który z budżetu gminy

wydatkowano 2722,00 zł. Koszt wyłapania zwierząt wyniósł 348,05 zł.

3. Ogółem w roku 2012 wyłapano 4 psy. Psy po wyłapaniu przez Ochotniczą Straż

Pożarną przekazane zostały pod opiekę Gminy w punkcie czasowego przebywania.

Koszt utrzymania zwierząt w punkcie wyniósł 385,16 zł., Wyłapane psy z miejsca

czasowego przebywania zwrócone zostały ich właścicielom.

4. Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2013 jest w trakcie

konsultacji i dostępny jest na stronie internetowej Gminy Łabowa www.labowa.pi a

także przesłany został do zaopiniowania przez Koła Łowieckie działające na terenie

Gminy Łabowa, Polskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Powiatowego Lekarza

Weterynarii. Po otrzymaniu pozytywnych opinii w miesiącu marcu 2013 r. projekt



uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt przedłożony zostanie Radzie Gminy .

Wójt Gminy Łabowa

/-/

Marek Janczak
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Nasz znak: ROR.6140.3.2013 Łącko, 15.02.2013r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Ul.Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14.02.2013r., dotyczący udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Łącko informuje:

1. W 2012r. Gmina miała podpisaną stałą umowę ze schroniskiem dla zwierząt

z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie. Wyłapywaniem zajmował się Zakład

Gospodarki Komunalnej w Łącku.

2. W poprzednim roku zostały wyłapane 2 psy - oddane były bezpośrednio do adopcji,

stąd nie ponieśliśmy na to kosztów.

3. Koszty realizacji związane bezdomnymi zwierzętami (płatne przelewem):

- schronisko - 984 zł kaucji

- usługi weterynaryjne (w tym gotowość do świadczenia usług całodobowych) -

1948zł.

4. Z uwagi na trudności ze znalezieniem schroniska, które chciałoby podpisać umowę,

gmina nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem na 2013r. Gmina Łącko, usilnie

poszukuje możliwości podpisania umowy ze schroniskiem. Wyłapywaniem zajmuje

się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

5. Gmina Łącko jest w takcie opracowywania „Programu opiekł nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na 2013r., dlatego nie mamy

go opublikowanego na stronach internetowych.

Zup. \\rfo~JTA

Otrzymują: m&' inż-kj&hiel Bid
Kir.-rtiu.niik KcIeriitKOclirony Śunloiuiski

1. Adresat

2. a/a.
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s/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 26 lutego 2013 21:01
Dołącz: ATT00868.htm
Temat: Fwd: odpowiedź na wniosek Łapsze Niżne, mp.

Original Message
Subject: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
Datę: Tue, 26 Feb 2013 13:55:14 +0100
From: "Marta Kubasek" <srodowisko@lapszenizne.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

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

l. W 2012 roku gmina posiadała umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz
prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na
odbieranie
bezdomnych psów i zapewnienie im opieki do czasu ich wydania.

2. W 2012 r. doprowadzono do schroniska 10 psów. We wskazanym roku
Gmina utrzymywała w schronisku w poszczególnych miesiącach

Ilości utrzymywanych psów w 2012 r. są zmienne w poszczególnych
miesiącach
ponieważ psy są doprowadzane, wydawane oraz padają. Ilości
utrzymywanych w
ciągu wskazanych lat zwierząt w schronisku obejmuj ą również psy
doprowadzone
w latach wcześniejszych - 6 psów.

3. Koszt odbierana i utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2012 r.
wynosił
11 291,50 zł; forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających aktualnie w schronisku oraz jednorazowa za odebranie
zwierzęcia z terenu Gminy. Ponadto za wykonane zabiegi i szczepienia
przez
lekarza weterynarii dokonywane są odrębne płatności.

2013-05-18
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4. Na zapewnienie opieki zwierzętom gmina zawarła umowę z Panią
Celiną
Pawluśkiewicz prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym
Targu.
Ponadto na zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami w przypadku
zdarzeń drogowych zawarta zostanie umowa z lekarzem weterynarii.

5. Projekt uchwały na 2013 r. został wysłany do zaopiniowania,
zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, i podjęty zostanie w terminie
do
końca marca 2013 r.

Informacji udzielili:

- Jerzy Milaniak - młodszy referent ds. księgowości budżetowej - w
zakresie
poniesionych kosztów na realizację zadania

- Marta Kubasek - podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i
leśnictwa
- w pozostałym zakresie

Marta Kubasek

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

2013-05-18



Laskowa, dnia 21.02.2013 r.

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

GPI.6140.1.2013

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy w Laskowej informuje:

1. Gmina w 2012 roku nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W 2012 roku nie wyłapano bezdomnych zwierząt,
3. Gmina w 2012 roku nie poniosła kosztów związanych z umieszczeniem bezdomnych

zwierząt w schronisku,
4. Gmina wystąpiła z zapytaniem do schroniska w Nowym Targu, Krakowie, Tarnowie o

możliwość podpisania umowy na przyjęcie bezdomnych zwierząt - otrzymano odpowiedzi
negatywne.
Ponownie Gmina wystąpiła z zapytaniem do schroniska w Nowym Targu o możliwość
podpisania umowy na przyjęcie bezdomnych zwierząt w dniu 18.12.2012 roku - otrzymano
odpowiedź negatywną.

5. http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_LaskowaAVprow
adzenie/
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GKOŚiR/r.6140.5.2.2013.B.K
Libiąż, dnia 21.02.2013 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2013 r. Urząd Miejski w Libiążu informuje:
ad. 1 W 2012 roku gmina Libiąż zawarła umowę na odbiór i zapewnienie opieki

bezpańskim zwierzętom ze schroniskiem w Mysłowicach, natomiast
z gabinetem weterynaryjnym ANIMAL-YET Jarosław Kołodziejczyk Oświęcim
ul. Garncarska 10 zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i pomoc rannym zwierzętom.

ad. 2 Do schroniska w Mysłowicach odwieziono na koszt Gminy 20 psów.
ad. 3 Koszt realizacji umowy z schroniskiem w Mysłowicach wynosił: 32 004,00 zł,

forma płatności-ryczałtem miesięcznie.
ad. 4 W 2013 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została zawarta umowa

z gabinetem weterynaryjnym „LIB-VET S. C. A. Kardiasz, B. Łazarczyk
Libiąż ul. Paderewskiego 4/67, na odbiór i zapewnienie opieki bezpańskim
zwierzętom została zawarta umowa ze schroniskiem w Mysłowicach.

ad. 5 Uchwała dotycząca programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013
rok znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu
bip/zakładka-rada, uchwały/.

W załączeniu: scan kopii umów na świadczenie usług weterynaryjnych
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Libiąż w 2013 roku.

odbiór

Urząd Miejski w Libiążu, 32-590 Libiąż, ul. Działkowa l, tel. (3 Z) 627 13 II, fax (32) 624 92 90, www.libiaz.pl
NIP 628-1 7-84-679, REGON OO0531051
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Lipnica Murowana, dnia 22 lutego 2013 r.
URZĄD G M I N Y

w Lipmcy Murowanej
32-724 Lipnica Murowano

powiat Bochnia
województwo małopolskie

tci n i*/*** 71 oo Fundacja Pro Aninials - Na pomoc Zwierzętom
ul. Słachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

GKŚiR.1431.3.2013

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w związku z Państwa wnioskiem w sprawie udzielenia
informacji publicznej z dnia 14 lutego 2013 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 15.02.2013 r.) na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje :

ł, w 2012 roku Gmina Lipnica Murowana zawarła umowę z Fundacją „Zwierzę nie jest
rzeczą" z siedzibą w Krakowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki.

2. W 2012 roku w Gminie wyłapano 2 bezdomne psy.
3. Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez gminę w 2012 roku wyniósł 2994,07

zł. zł., w tym jednorazowa opłata za umieszczenie l psa w schronisku Fundacji wyniosła
900 zł, 1800 zł .zapłacono lek. wet za zapewnienie wykonywania usług udzielania pomocy
lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i
zapewnieniu im całodobowej opieki (ryczałt miesięczny), pozostała kwota 294.07 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 2013 roku gmina zawarła roczną umowę z Fundacją "Zwierzę nie jest rzeczą" z siedzibą
w Krakowie na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w woj. małopolskim odpowiedziały negatywnie w sprawie zawarcia
umowy z powodu braku miejsc. Porzucone zwierzęta przez właścicieli miejskich w
większości są przyjazne, czekają przy drodze gdzie zostały porzucone. Chętnie wsiadają do
samochodu więc zabieramy je na oczyszczalnię ścieków i szukamy opiekunów. Zwierzęta
agresywne przekazujemy Fundacji. Zdarza się, że mieszkańcy sami przygarniają porzucone
psy i zapewniają im opiekę. (Umowa z Fundacją w załączeniu).

5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zamieszczony zostanie na strome
www.Iipnicamurowana.pl, zakładka bip, zakładka Rada, zakładka Uchwały pod koniec
marca 2013 r.

Z up. Wójta Gminy

mgr inJŁ^Rfehda Dytąg
Otrzymuje : KisroWHik Referatu

Gospodami Komunalnej
śradowIsKa i Rolnictwa

1. Adresat.
2. A/a.
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Uptnkidnia Żi.02 23S1:

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ui.Stachleu'icza35b/70,

31-328 Kraków

W na<A:f jż .aniu de Państwa pisma dot Uczulenia m£G!inae,i p-afc-ficzne) na te
sosobu i skutków wykonywania jadania ..op tka r,.id bei 'Jvni< ymi zwierzętami \
fyfapywanie" Gmina Upinki przekazuje następująco informacje:

1. \V roku 2012 (śnuna Upinki nie misia 5*-3ie:j uino,',', f« -A^tspy. \arue bezUCti*!1*
jwiyz j i i / l u b ."n,'^'.vnlcnie im upitki. . c,: c. c/iij isoHor^zowych ztficsf n c;
wyiapyA-ame be^oomnych z w i & r z ą t u f < - < ;.ip^v.'ntenie *n" opieki

2. Hoi-t wyłapanych zwwrząt i utrcymywsiych na feóśit gminy w roku 2012 - 6 p

3, Kosił reatotjiwtego zadania \v roku 2012 -S. JOÓ.OOgl ^ t«f0 wszystksdt psy po
p r z e f - y t n e t n u . -.-.' lecjnicy los-taiy p f ? e > ńzane nowsmg '//fa^titistowi.

•i W roku 2013 Gmina Upinki podpisze w }*a umowę na ;vytacv>v3nie bezdomnych
jwierzni i sapewnienie im opieki i tęcz isc-ą dr DHnsLMi. Cieś l i , ut KOSCSUS/.-.I 44 A, 38-
30ÓGoHlt».

5, Uchv/a'ó « sprawie przyj^tyi Programu Uoient NaO Z'.vie'?i*!asrii na fd 2013
opub ! i l r.-.'-vdn?i TO etanie w Biuletynie i«'foi nińcn Publicznej Urzędu Cinunv Ltpinlu w

• 11
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Fundacja PRO ANIMALS

Kraków

Lisia Góra dnia 18.03.2013

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie informuję :

1. W 2012 roku Gmina miała podpisana umowę z Azylem w Tarnowie ul. Cmentarna na

kompleksową ochronę związana z bezdomnymi psami.

2. W roku 2012 Schronisko- AZYL odebrało 7 psów ,

3. za które to czynności Gmina zapłaciła w 2012 r 11102zł.

4. Umowa zawiera następujące elementy : udostępnienie 3 miejsc w boksach ca kwotę 2400,

koszta związane z chwytaniem psa oraz jego opieką weterynaryjna i transportem , koszta

utrzymania psa w schronisku - umowa stanowi tajemnicę handlową .

5. Uchwała Rady Gminy Nr XV/202/2012 z 28.12.2012ogłoszona pod póz. 329/2013 w BIP UW

Małopolska



M r Utti"
GMINY LISZKI

32-060 Liszki 230
woj. małopolskie

tel. 12 2806241 fax 12 2806252 Liszki, dn. 14.02.2013

RG. 6140. 5.2013

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Udostępnienie informacji publicznej

W nawiązaniu do Państwa prośby o udzielenie informacji publicznej zamieszczam poniżej

odpowiedzi na państwa pytania.

Adl. W 2012 roku Gmina Liszki miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z firmą DAMICH Damian Michalski, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz.

Firma DAMICH zapewniała opiekę wyłapanym zwierzętom przekazując je do schroniska

funkcjonującego pod nazwą PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91r

Ad2. W 2012 Gmina Liszki pokryła następujące koszty:
- wyłapania 13 psów i przekazania do schroniska PLAMA- Racławice 91

- utrzymania jednego psa w schronisku w Krakowie - Krakowskie Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami
- szczepienia 3 psów
- sterylizacji jednego psa

- interwencji weterynaryjnej podczas wypadku drogowego z udziałem bezdomnego psa

Ad3. Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania w 2012
roku wyniósł: 34508,70 zł

Na w/w kwotę składało się:

a) 33579 zł za wyłapanie i zapewnienie opieki 13 psów

b) 180,36 zł za sterylizację jednego psa
c) 80 zł za szczepienie psów
d) 143,55 zł za utrzymanie psa w schronisku w Krakowie
e) 175,79zł (interwencja weterynaryjna)
f) 350 zł (jedna interwencja niezakończona wyłapaniem bezdomnego psa z przyczyn
niezależnych od firmy).

Forma płatności: jednorazowa opłata za wyłapanie i zapewnienie opieki w schronisku



Ad4, Gmina Liszki w 2013 roku podobnie jak w 2012r. podpisała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą DAMICH Damian Michalski, ul. Gen. J.

H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz, która przekazuje wyłapane zwierzęta do schroniska

PLAMA, Racławice 91, gdzie zapewniana jest im całodobowa opieka. Kopie umów zawartych

pomiędzy Gminą Liszki a firmą DAMICH oraz firmą DAMICH a schroniskiem PLAMA
przesyłam w załączeniu.

Ad.5. W chwili obecnej program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na rok 2013 wraz z projektem uchwały został
przedłożony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Krakowskiemu
Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami oraz kołom łowieckim funkcjonującym na terenie
gminy.

Zup. WÓJT

ż. Eu
SEKRET



Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

KRAKÓW Ul. Stachiewicza 35b/70

Urząd Gminy w Luźnej przesyła informacje odnośnie sposobu realizacji ustawowego
zadania „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy"
W roku 2012 podjęto 3 interwencje dotyczące psów:

- w m-cu styczniu usunięto z pasa drogowego rannego psa w wyniku kolizji drogowej na drodze
wojewódzkiej, po powiadomieniu lekarz wet. poddano eutanazji na wskutek doznanych ran

- w m-cu kwietniu po przyjęciu zgłoszenia o wyłapaniu psa zagubionego na prywatnej posesji
podano ogłoszenia , również na stronie Inter. U.G. w wyniku czego znalazł się właściciel

- w m-cu czerwcu po dokonanym zgłoszeniu o pogryzieniu przez psa bezpańskiego dokonano
wyłapania psa przez lek wet. poddano szczepieniu i obserwacji , pomimo znalezienia nowego
właściciela podjęto decyzje o eutanazji z powodu dużej agresywności

Całkowity koszt poniesiony w w/w przypadkach wyniósł 1.278 zł . Urząd Gminy w Luźnej pomimo
starań niema podpisanej Umowy ze schroniskiem.
Uchwała odnośnie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 na stronie: www
luzna.iap.pl

Z poważaniem
M. Zawiślak



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

31-328 K r a k ó w

Nasz znak: GGiR.6140.5.2013 Mędrzechów, dn. 2013-02-15

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 14-02-2013 r. o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje:

1. W 2012 r. Gmina nie miała zawartych umów gdyż schroniska odmówiły pisemnie,
że nie maj ą możliwości podpisania umów z Gminą.

2. Na koszt Gminy utrzymywany jest l pies,
3. W 2013 r. schroniska również odmówiły pisemnie, ze nie maj ą możliwości podpisania

umów z Gminą.
4. W związku z wyczekiwaniem na odpowiedź schronisk Gmina jeszcze nie podjęła

uch wały na 2013 r.
5. W przypadku pojawienia się bezdomnych psów Gmina poszukuje opiekuna i

przekazuje mu do opieki, w okresie wyczekiwania na nowego opiekuna Gmina
zapewnia opiekę.

Z up. Wójta
Zofia Kołton

Otrzymują:

l .Adresat
2.a/a
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Michałowice dn.29.01.2013r

IK-IV 6140.8.2013

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 2012 r. gmina Michałowice posiadała umowę na odłapanie psów z Panem Pałką
i schroniskiem w Jastrzębiu Zdroju.

W ramach tej umowy odłapano 2 psy, zgłoszone przez Policję po wypadkach
drogowych. Dokonano sterylizacji 12 psów i 7 kotów przygarniętych przez
mieszkańców gminy. Objęto również opieka weterynaryją 14 bezdomnych psów
( dwie suki ze szczeniakami), które w oczekiwaniu na adopcję przebywały w hotelu
dla zwierząt. Fundacja Dar Serca znalazła dla nich nowe domy.

Koszt realizacji całego zadania za 2012 rok wyniósł ok. 21 000 zł.
Gmina współpracuje z Fundacją dla Zwierząt Dar Serca, której przedstawicielem
na naszym terenie jest Pani Joanna Helak sprawująca opiekę weterynaryjną.

W 2013 r jest podpisana umowa stała z Panem Rafałem Żmudą z Zawiercia,
który ma umowę ze schroniskiem w Działoszynie, będzie ona obejmowała tylko
nagłe przypadki, dla pozostałych zwierząt będą szukane domy przez w/w Fundację
i Urząd Gminy.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 będzie dostępny na
stronie internetowej www.michalowice.malopolska.pl ( Rada Gminy - uchwały).

Insp. d/s ochrony środowiska
Joanna Turkiewicz

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a
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Michałowice, dn.21.02.2013
Witam!

Informuję, że 2 psy odłapane przez Pana Pałkę na zlecenie Policji w Zielonkach nie
były w schronisku: jeden po leczeniu przez weterynarza musiał być uśpiony - zaświadczenie
w załącznikach a drugi pies został odebrany przez właściciela po złożeniu wyjaśnień na
Policji. Koszt wyniósł 2214 zł. Pan Pałka miał stosowne pozwolenia do odłapywania
i transportu oraz umowę ze schroniskiem w Jastrzębiu Zdroju.

Podobnie Pan Żmuda ma umowę ze schroniskiem w Działoszynie prowadzonym przez
Fundację Zwierzyniec, której pozwolenia sprawdzono telefonicznie bezpośrednio w gminie,
która dała pozwolenie-tel.43 8413177.

Jeżeli Państwo uważacie, że nasza opieka jest niewłaściwa, mimo współpracy z
miejscową Fundacją- DAR SERCA i lokalnymi weterynarzami, którzy dążą do znajdywania
nowych właścicieli, proszę o podanie schroniska, które podpisze z nami bezpośrednio
umowę. Wszystkie dotychczasowe schroniska z którymi rozmawialiśmy podpisują umowy z
wyłapującymi zwierzęta i dopiero za ich pośrednictwem można odstawić do nich zwierzę.

Ktoś, komu leży naprawdę dobro zwierząt na sercu kieruje się przedewszystkim ich
dobrem i znalezieniem im nowego domu, a nie oddaniem do schroniska, gdzie
niejednokrotnie warunki są gorsze niż na wolności.
W załączeniu przesyłam kopię dokumentów.

Z poważaniem
J.Turkiewicz
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 18 lutego 2013 21:14
Dołącz: skan_umowy_nr_ROL_3.2013.pdf
Temat: Fwd: wniosek Fundacji "Pro Animals" Miechów mp.

Original Message
Subject: wniosek Fundacji "Pro Animals"
Datę: Mon, 18 Feb 2013 14:58:23 +0100
From: "Paula Depta" <pdepta@miechow.eu>
To: fundacia@proanimals.org

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie udziela odpowiedzi na wniosek o
informacje
publiczną z dnia 11.02.2013r.
Gmina Miechów w 2012 roku podpisała umowę na odławianie bezpańskich
psów z
Panem Rafałem Żmuda zam. Zawiercie ul. Piłsudskiego 1145/42 - Zakład

Ogólnobudowlano-Usługowy .
Podmiot ten ma podpisaną umowę na przekazywanie psów do Schroniska w
Szczytach ul. Wieluńska 108. Za usługę odłowienia l psa i
umieszczenia go
w schronisku pobierał opłatę 1600 zł brutto.
Dodatkowo usługę odłowienia l psa w 2012 roku Gmina zleciła Panu
Jerzemu
Zielińskiemu - Prywatna Lecznica dla Zwierząt w Wolbromiu, z którym
Gmina
miała wcześniej zawartą umowę - pies był bardzo agresywny i
wymagał
natychmiastowego wyłapania a umowa z Panem Żmudąnie była jeszcze
podpisana
.Cena za tą usługę wyniosła 1000 zł brutto .
Łącznie w 2012 roku odłowiono 22 psy bezdomne., dodatkowo sześć
bezdomnych
psów dostało adoptowanych przez mieszkańców Gminy a 26600 zł.
Opłata była
jednorazowa za każde odłowione zwierzę , łączna kwota 26600 zł
Zgodnie z Programem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina poszukiwała
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, nawiązano współpracę z
Fundacją
Dar Serca - Skała ul. Olkuska 8 , w hotelu dla psów w Łętkowicach
umieszczano 4 psy , które znalazły nowych właścicieli, za usługę
pobytu w
hotelu psów Gmina wypłaciła 2248 zł.
Za usługę weterynaryjną- czipowanie , sterylizacja , szczepienia ,
odrobaczenie, Gmina zapłaciła 890 zł.
Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 29 738 zł .
W załączeniu przesyłamy kserokopie umowy zawartej z Panem Rafałem
Żmuda
dot. wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie im całodobowej
opieki
na 2013 rok.
W 2013 roku Gmina ma podpisana umowę z Panem Rafałem Żmuda Zawiercie
ul.
Piłsudskiego 114/62 , cena za odłowienie i umieszczenie w schronisku l

2013-05-18



Strona 2 z 2

psa
wynosi 1650 zł brutto .
Uchwała programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2013 rok nie
została
jeszcze podjęta, planujemy podjąć do końca marca 2013 roku .

Z poważaniem
Paula Depta
inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul.Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

2013-05-18



WÓJT GM1HY MOGILANY
32-031 MOGILANY, RYNC.i -

tel./łax (012) 270-16-77

ON.1431.22.2013 Mogilany, dnia 27 lutego 2013 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
fundacja@proanimals.org

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 15 lutego
2013 r. o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zawarte w niniejszym
wniosku pytania.

1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp. W roku 2012 jeden z Ośrodków prowadzony przez Fundację Ludzie Zwierzętom
w Potrzebie posiadał status schroniska nr weterynaryjny 12193401.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku?

Odp. W roku 2012 z terenu Gminy Mogilany Fundacja Ludzie Zwierzętom w
Potrzebie sprawowała opiekę nad zwierzętami w ilościach:

Psy: 27

Koty: 9

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Odp. We współpracy z Fundacją Ludzie Zwierzętom w Potrzebie stosowana jest
stawka dziennego utrzymania zwierzęcia.

Koszt utrzymania dziennego zarówno w 2012 jak i w 2013 roku wynosi
odpowiednio:

6,14 zł brutto - psy małe i średniej wielkości

11,68 zł brutto - psy duże

3,50 zł brutto-kot



4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 r. stale umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie umów).

W roku 2012 jeden z Ośrodków prowadzony przez Fundację Ludzie Zwierzętom w
Potrzebie posiadał status schroniska nr weterynaryjny 12193401.

W roku bieżącym Fundacja Ludzie Zwierzętom w Potrzebie działa na rzecz uzyskania
statusu schroniska dla drugiego Ośrodka.

W załączeniu przekazuję skan umowy.

5. Prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013.

Odp. Gmina ma czas na uchwalenie ww. programu do 31 marca br.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku niniejsza informacja zostaje przekazana
pocztą elektroniczną na ww. adresy.
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Mszana Dolna,2013-02-15

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

31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywaniu informujemy co następuje:

1. W 2012r. Gmina Mszana Dolna miała zawartą umowę nr ZP-272.2.2012 ze
Schroniskiem dla zwierząt bezdomnych w Nowym Targu ul. Kokoszków 101
w zakresie wyłapywania i przebywania w schronisku bezdomnych psów. W ramach
zawartej umowy wykonywana była opieka weterynaryjna przebywających w
schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.

2. W ciągu 2012r. do schroniska dowieziono 12 bezdomnych psów z terenu naszej
gminy. W tym samym czasie wydano ze schroniska 10 psów, a 4 padły albo zostały
uśpione.

3. Koszt wyłapywania i utrzymania psów w schronisku wyniósł 11 717,48 zł, zaś opieka
weterynaryjna kosztowała l 196,20 zł. Gmina ponosi opłatę ryczałtową, opartą na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku. W 2012r. dzienny koszt
pobytu psa w schronisku wynosił 3,80 zł + 23 % VAT.

4. W 2013r. Gmina zawarła aneks do umowy nr ZP-272.22012r. ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu /kopia w załączeniu/.

5. Projekt uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013r. /kopia w
załączeniu/ - podjęcie uchwały w lutym br.

Opracował: J.B.



W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania" Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", Wójt Gminy Mucharz udziela następujących informacji;

1. Gmina w 2012r. miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Nowym Targu.

2. Ilość utrzymywanych bezdomnych psów na koszt gminy w 2012r wyniosła;
- w l półroczu 6 szt.
-w II półroczu 2 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 4 554,94 zł, forma płatności
była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku.

4. Gmina w 2013r. ma aneksem przedłużoną umowę ze Schroniskiem w Nowym
Targu.

5. Program Opieki nad bezdomnymi zwierzętami dostępny jest na naszej stronie
internetowej www.mucharz.pl.

Podpisał;
Wójt Gminy Mucharz
mgr Wacław Wądolny



!

GNiRL.6140A2013 Muszyną dnia 26 lutego 2fl 13 r.

Fundacja Pro Animals- Ma pomoc zwierzętom
ul, Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo dotyczące odzielenla informacji puMie/nej na temat sposobu

i skutków wykorA \varrb /adam.i „opieka ntid he/.domnynii zwierzętami i ich wyłapywania"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udzielam odpowiedzi według kolejności

/adanych pytań:

ad, ]} W 2012 roku lut. Gmina nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt 2 uwagi na brak wolnych miejsc. Nie mniej jednak znaleziono nowych

właścicieli dla 2 bezdomnych psów z terenu tul Gminy,

ad. 2) W 2012 roku uteyniywa.no na kos/f im. Gminy 2 he/domne zwierzęta (psy),

ad. 3} Całkowt!) kos/r utrzymania bezdomnych psów w.201.2 roku wyniósł l 796,56 zł brutto

i regulowany byi bieźąeo - na podstawie wystawianych rachunków oraz faktur V.AT.

ad, 4) Z uwagi na bi"alk wolnych miejsc w schroniskach równie;/, w 2013 mku. Gmina nie

podpisała żadnej umowy. W kwestii dotyczącej odławiania bezdomnych zwierząt

zawarta została umowa z Gabinetem Weterynanjnym MAXTVET w Muszy nie Panem

Mariuszem OpydT której kserokopię w /ałąc/eniu przesyłała,

ad. 5) Uchwala; Rady Miasta Ś Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie przyjęcia;

...Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi rap obiegani a be/.domnfjścl

zwierzał na terenie Miasta i Gminy U^dn>wi$k«wej Mus/yna \\ 2013 roktf* podjęta

na XXX Sesji Rady MiGU Muszyna w dniu 28,02,2013 r, Po jej podjęciu

zostanie umieszczona na stronie iniemetewej Biulesynu Informacji Public/.rtei IUL

Ur/edu. /akładkąRada - Ueh^iiK - 2013.

33-370 Muszyna, ul Rv^e% 3!
tsl. (018) 4? i 40 09 fex (018) 477 79 21



NIEDŹWIEDŹ
34 - 735 Niedźwiedź
tel. (018)3317002, 3317058, 3317059
foc: (0-18) 3317057
NIP:7371! 52618
e-mail: i i ] | » a i c z w l e d z j a . : )

Nasz znak: RL610.1.2013JSJ Niedźwiedź;18,02,2013r.

Pro - Na
Ul. Siachiewieza 35b/?0

31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 15,02,2013r „Wniosek o udzielenie
informacji publicznej" Urząd Gminy Niedźwiedź informuje:

1. Urząd Gminy Niedźwiedź w 2012r, miał podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ze
Schroniskiem w Nowym Targu.

2. W2012r. Urząd Gminy oddał do schroniska 12 psów,
3. Koszt realizacji całego zadania za 2012r, wyniósł 10111,92 zł,

Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w schronisku,

4. Urząd Gminy Niedźwiedź na 2013r, ma podpisaną stałą umowę ze
Schroniskiem w Nowym Targu,

5. Adres strony internetowej na której umieszczona jest uchwala
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013r.
gmina@niedzwiedz.iap.pl

Z poważaniem:



Argos/BOZ

Strona l z 2
lt

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 22 lutego 2013 12:50
Dołącz: SKMBT_C2531 302221 0470.pdf
Temat: Fwd: FW: skan Niepołomice, mp

Original Message
Subject: FW: skan
Date:Fri,22Feb2013 11:12:42+0100
From: "Magistrat" <magistrat@niepolomice.coni>
To: <fundaciarajproanimals.org>

Original Message
From: Teresa Kuźnia [mailto:teresa.kuzma@niepolomice.com]
Sent: Friday, February 22, 2013 10:52 AM
To: magistrat@niepolomice.com
Subject: FW: skan

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:
Ad. l
Gmina Niepołomice w 2012r. miała zawarta umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.
Asd.2.
w2012r. utrzymywanych na koszt gminy - 3 koty, średnio 8 psów

miesięcznie
Ad.3
koszty w 2012r. wyniosły 38.084,38 zł. Zgodnie z umową schronisko

po upływie każdego miesiąca wystawia fakturę VAT.
Ad.4 '
w 2013r.umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.

Ad.5
UCHWAŁA NR XVI/227/12 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 22 marca
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w
2012 roku.
http://www.wrotanialopolski.pl/root BIP/BIP w Malopolsce/gminy/root Niepołomice/podmiotowe/
list=121
<http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminv/root__Niepolomice/podmiotow'
list=121&page=9>

Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirus D w 8039 (20130222)

Wiadomo D D zostaDa sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-05-18



Urząd Miasta Nowego Sącza
Nowy Sącz, 18.05.2013

Rynek l, 33-300 Nowy Sącz

tel: [»1818] 113 53 OB. fan: [*1B 18] 113 78 63

urzarf@)nowysacz.pl j www nowysacz pi

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

31-328 Kraków

Nasz znak: WGK.RK.6140.1/2013

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" a także w nawiązaniu do odbytej w dniu 1 marca br. rozmowy
telefonicznej, uprzejmie informuję:

1. W roku 2012 miasto Nowy Sącz miało podpisaną umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na przyjmowanie psów z terenu Miasta oraz
ich utrzymanie w schronisku. Zadanie w zakresie wyłapywania bezdomnych psów
na terenie miasta Nowego Sącza od 2012 roku realizuje Komenda Straży Miejskiej
w Nowym Sączu.

2. W 2012 do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z którym Miasto
miało podpisaną umowę przewieziono 126 bezdomne psy wyłapane
na terenie miasta Nowego Sącza.

3. Miasto przeznaczyło na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku 220 000,00
zł. Forma płatności za dzienne utrzymanie jednego psa w schronisku wraz z wymaganą
obsługą oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt.

4. Miasto Nowy Sącz zawarło umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Nowym Targu na przyjmowanie psów z terenu Miasta oraz ich utrzymanie w
schronisku w 2013 roku.

5. Poniżej zamieszczony został link do strony na której znajduje się elektroniczna wersja
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013
roku.
http://www.nowysacz.pI/pro3ekty-uchwal-6-kadencji/0/440

Z poważaniem

Tomasz Kustra

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Nowego Sącza

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.



J
NOWY 1ARG

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

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

GKiD.6140.2.2013
Nowy Targ, 2013-02-19

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 2012r. 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

2012

zwierzęta
przyjęte do
schroniska

60

zwierzęta
zaadoptowane

45

zwierzęta
zwrócone do
schroniska

1
Ad. 3 Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt z budżetu miasta w 2012r. wydatkowano kwotę 61 985,15 zł. Rozliczenie ze
schroniskiem za opiekę, następowało na podstawie bieżącej ewidencji psów doprowadzonych
do schroniska.

Ad. 4 Na rok 2013 umowa na zabranie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom została
zawarta ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu..

Ad. 5 Zgodnie z art. l la ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. z 2003 r.
Dz. U. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) rada gminy zobowiązana jest uchwalić program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt corocznie, w terminie
do dnia 31 marca. W związku z powyższym aktualnie trwają prace nad przygotowaniem
program na rok 2013. Wszystkie uchwały Rady Miasta Nowy Targ publikowane są na stronie:
http://www.nowytarg.pl/dane.php7id~71
Dodatkowo uchwała w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt publikowana jest w Małopolskim Dzienniku
Urzędowym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. l 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 związku z tym przesłanie
Państwu kopii dokumentów może nastąpić dopiero po wniesieniu wymaganej opłaty skarbowej
w kwocie:

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

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 217, II piętro



7 stron x 5 zł = 35 zł
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ lub na konto urzędu:

68 1240 1574 1111 0000 0789 7564
Dowód wpłaty prosimy przesłać faxem na nr 18 266 23 12, z adnotacją „dla Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa za udostępnienie dokumentów"

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
tel. (0-18)26-11-292 e-mail: utnnt(5),um.novvvtarg.pl pokój Nr 217, II piętro

www.nowytarg.pl



/M P

Urząd Miejski Nowy Wiśnicz Fundacja Pro Animals -
Rynek 38 Na Pomoc Zwierzętom
32-720 Nowy Wiśnicz ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

WR.6140.3.2013 Nowy Wiśnicz dnia 01.03.2013 r.

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w odpowiedzi na Państwa z dnia 15.02.2013 r.
(18.02.2013 r. data wpływu) dotyczące informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

- Ad. l Urząd nie posiadał stałej umowy ze schroniskiem w 2012 r. ( brak możliwości podpisania
umowy z uwagi na brak miejsca w schroniskach)

- Ad.2. W 2012 r. zostało wyłapanych 12 wałęsających się psów
- Ad.3. Koszt zadania „opieka nad bezdomnymi wałęsającymi się zwierzętami" w 2012 r. wyniósł

3 206,59 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 podpisanej stałej umowy ze schroniskiem na 2013 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 zostanie podjęta na sesji w miesiącu marcu 2013 r ( umieszczona będzie na
stronie Urzędu Miejskiego Nowy Wiśnicz www.nw.com.pl w zakładce BIP- Rada-Uchwały)

Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Ewa Kumor

Otrzymują:
l x Adresat
lx a/a



"'

Ochotnica Dolna, dnia 21. 02.201 3r,

Nr.S.1431.9.2013.MŁJ

Pani Elżbieta Namysłowska -Opach

Wiceprezes Fundacji „ Pro Animals - Na

Pomoc Zwierzętom

Kraków

W odpowiedzi na Wasz e-maila z. dnia 16 lutego 2013r. w sprawie wniosku o
udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej udziela informację na
zadane pytania:

1 . czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych ?.wierząt i/ lub zapewnianie im opieki?

Gmina w 2012r, nie posiadała w/w umów

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 roku?
Brak danych

3. jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywaj ących pod opieką, inna)?
Brak danych

4. czy i 7, jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opiekł? (prosimy o kopie umów),
Brak danych

5. prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na rok 2013.

Gmina nie ma w/w uchwały.



Olkusz, dnia 19 lutego 2013 roku

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

31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego
2013 roku, otrzymany drogą elektroniczną w dniu 18 lutego 2013 roku, informuję, że:

1. 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.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w schronisku dla
bezdomnych zwierząt umieszczonych zostało 85 szt. bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu Miasta i Gminy Olkusz (77 psów i 8 kotów).

3. Łącznie, w 2012 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Olkusz
przeznaczyła kwotę 199.995,50 zł. Wynagrodzenie wypłacane było ryczałtem lub
jednorazowo, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi, w tym:
a/ na usługi w zakresie odławiania, transportu do schroniska i zapewniania opieki
w schronisku bezdomnym zwierzętom - 179.390,00 zł,
b/ na usługi w zakresie udzielania pomocy i zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 16.118,00 zł,
cl na usługi weterynaryjne w zakresie leczenia, sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów -
2.494,47 zł,
d/ na dokarmianie wolno żyjących kotów - 1.993,03 zł

4. W roku 2013 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 odławianiem,
transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

5. Po podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.malopolska.pl/bip/olkusz. umieszczona zostanie Uchwała w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013".

Załącznik:
Umowa OA.272.3.2013.KK z dnia 02.01.2013 r.



/Mf

WZ.61400.5.2013.KM Oświęcim, 20,02.20 i3 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul, StacMewicza 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"
ż dnia 15.02,2013 r, uprzejmie informuję:

1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe watowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

W 2012 t. Gmina Oświęcim posiadała zawarte Porozumienie Międzygminne
nr ON.II.Q31.128.2011 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 2012 r.?

W roku 2012 wyłapano 30 psów i 17 kotów .

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania l jaka była forma płatności za
opiekfCjednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżące] ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Całkowity koszt utrzymywania zwierząt w/w schronisku w 2012 r. - 4157 ,50 zł ( na
miesiąc) kwota zryczałtowa

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 r, stale Hmowy albo udziela zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? ( prosimy o
kopie umów)

Gmina Oświęcim zawarła Porozumienie Międzygminne NR ON.II.031.8.2013
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 2013 r,, natomiast na usługę
weterynaryjną, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt, Gmina Oświęcim posiada
odrębną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „Animal -Vel Zasolę", ul. Garbarska
l O, 32-600 Oświeci m..



5, Prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013.

Gmina Oświęcim na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze przejętego Programu
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 2013 r. Obecnie został on wysłany do
zaopiniowania. Zostanie on przyjęty zgodnie z terminami określonymi w ustawie
o ochronie zwierząt.

W załączeniu.
i , kopię Porozumienia Miedzygminnego NR ON.IL031.8,2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.

\v sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat;
2, UG-a/a.
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Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzę tom
Organizacja Pożytku

ul, Zeromskiego 6

ROŚ 6140.2.2011 Pałecznica 09,05.20!Ir

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

Niniejszym informuje, że gmina Pałecznica mała jednostka samorządy
terytorialnego licząca 3.600 mieszkańców . Gmina typowo rolnicza bez przemysłu.
Licząca 835 gospodarstw rolnych, ogółem 1120 posesji,

Nadmieniam .że sprawa bezdomnych} bezpańskich psów praktycznie nas nie dotyka
gro psów, to psy pilnujące gospodarstw rolnych i posesji .tzw .psy pilnujące.

1.) Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, aktualnie
nie ma takiej potrzeby,

2.) Nie było w praktyce przypadków koniecznych do wyłapywania bezdomnych
zwierząt.

3.) W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją
w/w zadania

Z poważaniem

(-) mgr inż. Marcin

Wójt Gminy Pałecznica



/l/l?

1. W 2012 roku Gmina Pcim miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, Celina Pawluśkiewicz, 34-400

Nowy Targ, ul. Kokoszków 101.

2. stan na styczeń 2012r. - 10 psów

doprowadzone - 8

wydane - 8

padłe - 3

uśpione - 3

stan na grudzień - 4

3. W 2012 roku koszt realizacji zadania wyniósł 14.364,93 zł. Kwota ta oparta była o bieżącą

ewidencję zwierząt przebywających w schronisku i zawierała: doprowadzenie psów z terenu

Gminy Pcim do schroniska, pobyt psów w schronisku a także zamrożenie, przechowywanie

w chłodni oraz utylizację martwych zwierząt.

Natomiast eutanazja psów chorych i agresywnych, szczepienia przeciw wściekliźnie,

kastracja i sterylizacja płatne były odrębnie na konto lekarza weterynarii.

4. W 2013 roku Gmina Pcim ma zawartą urno we ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

w Nowym Targu, Celina Pawluśkiewicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101.

5. Gmina Pcim nie ma jeszcze uchwalonego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

na 2013 rok (planowany termin podjęcia uchwały to druga połowa marca 2013)



/M r

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PODEGRODZIU
Nasz znak: ZGK-OŚ. 1431.2.2013 Podegrodzie, dnia 04.03.2013 r.

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

31-328 Kraków

W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek z dnia 16.02.2013 r. (data wpływu
do tut. organu: 21.02.2013 r.) w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej przedstawiam odpowiedzi na
poszczególne punkty, w kolejności zgodnej ze złożonym wnioskiem:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2012 nie podpisał umowy ze schroniskiem na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zakład w roku 2012 posiadał umowę z lecznicą
weterynaryjną na „świadczenie usług weterynaryjnych w szczególności w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Podegrodzie". Gmina Podegrodzie w poprzednich
latach, w tym w roku 2012 czyniła starania w sprawie podpisania umowy ze schroniskiem.
Niestety schronisko nie miało możliwości podpisania nowych umów.
2. W roku 2012 wykonywane były usługi weterynaryjne 3 bezdomnych zwierząt. W ramach
realizacji umowy na „świadczenie usług weterynaryjnych w szczególności w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Podegrodzie" zostały przewiezione do lecznicy
weterynaryjnej i poddane badaniu ogólnemu zdrowia: l pies bezdomny potrącony przez
samochód poddany eutanazji i utylizacji, 2 psy wyłapane - oddane do adopcji, 3 szczenięta -
miot ślepych szczeniąt.
3. Nie dotyczy - brak umowy ze schroniskiem. W ramach usług weterynaryjnych
wydatkowano 814,40 zł. W ramach realizacji umowy na „świadczenie usług weterynaryjnych
w szczególności w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy
Podegrodzie" wydatkowano łącznie 4 000,00 zł.
4. Jesteśmy na etapie poszukiwania schroniska, które podpisze umowę na przyjęcie
bezdomnych zwierząt z terenu naszej Gminy.
5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Podegrodzie na rok 2013
został wysłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.
Jeżeli zostanie podjęta uchwała Rady Gminy Podegrodzie w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 to uchwała ta zostanie zamieszczona na stronie
biuletynu informacji publicznej: bip.podegrodzie.pl w zakładce uchwały. W roku 2012 została
podjęta uchwała nr XIX/191/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w
sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2012 r.

Z-ca DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(-) mgr inż. Mariusz Karpierz

Otrzymują:
1. adresat - na adres e-mail: fundacja@proanimals.org
2. aa.
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Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 28 lutego 201 3 1 5:43
Dołącz: ATT01050.htm; umowa.pdf
Temat: Fwd: odpowiedź na wniosek z dnia 16.02.2013 roku Proszowice, mp

Original Message
Subject: odpowiedź na wniosek z dnia 16.02.2013 roku
Datę: Thu, 28 Feb 2013 13:09:37 +0100
From: Zdzisław Kura <zkura@um.proszowice.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2013 roku Urząd Gminy i Miasta w
Proszowicach informuje:
Ad.l. W roku 2012 umowę podpisano z Panem Rafałem Pałka Opieka Nad
Zwieerzętami Olkusz, ul. Sikorka 91.
Ad.2. Wyłapano 13 psów.
Ad.3. Koszt realizacji zadania za poprzedni rok to 19 188 zł a
jednorazowa opłata za psa wynosiła l 476 zł.
Ad.4. Na rok 2013 zawarto umowę z tym samym podmiotem.
Ad.5. Uchwała będzie podjęta w marcu 2013 rolu.
W załączeniu przesyłamy również kopie umowy na wykonywanie usługi
związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem
opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy i
Miasta Proszowice w roku 2013.

2013-05-18
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SE.1431.7.2013 Przeciszów, dnia 19.02.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2013r., informuję:
1. W 2012r. Gmina posiadała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-

Vet „Zasolę" z Oświęcimia, ul. Garbarska 10 na
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
b) transport bezdomnych zwierząt do Gabinetu Weterynaryjnego oraz zapewnienie

im miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub organizowanie adopcji,
c) całodobowych usług pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas

kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce
wypadku, ewentualnie eutanazja.

2. W 2012r. wyłapano z terenu naszej Gminy 4 bezdomne psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. - 9000,00 zł. Forma płatności: ryczałt.

Zakup karmy dla psów: 92,00 zł.
4. W 2013r. Gmina posiada podpisaną umowę ze schroniskiem w Racławicach

prowadzonym przez firmę PLAMA Jan Michalski. Natomiast wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska lub organizowanie adopcji zlecono
tak jak w zeszłym roku Gabinetowi Weterynaryjnemu Animal-Vet „ Zasolę" z
Oświęcimia.

5. Strona www na której umieszczono „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2012r. :
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Przeciszow/
podmiotowe/Rada/Uchwaly/2012/uchwala%20Nr%20XVI-107-12%20Prog_zw_.htm



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
teł. (048) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fiut (0-18) 26-77-700

e-mail: urzad@rabka.pl sttona www: www.rab.ka.pl
NIP : 735-10-06-084, REGON: 000529166,

PKO BP S,A. Nr. 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Nasz znak: S. 1431.37.20 B Rabka-Zdrój, dnia 22.05.2013 r.

Fundacja ProAnitna/s
- Na Pomoc Zwierzętom
ul Stacłuewtcza 35b/70
31-328 Ktaków

Burmistrz Rabki-Zdroju w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

07.05.2013 r, (data wpływu 07,05.2013 r.) na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka

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

informuje, iż;

1. Gmina Rabka-Zdrój w toku 2012, w celu realizacji przedmiocowego zadania zawarła umowę

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

31-234 Kraków

2. Z terenów Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 wyłapano i przekazano pod opiekę Fundacji

Ludzie Zwierzętom w Potrzebie 29 zwierząt (16 psów i 13 kotów).

3. Koszt realizacji przedmiotowego zadania w roku 2012 wyniósł 26 227,86 zł brutto. Podstawą

rozliczenia były ceny jednostkowe za dzień utrzymania zwierzęcia pod opieką Wykonawcy,

4. Gmina Rabka-Zdrój w roku 2013, w celu realizacji przedmiotowego zadania zawarła zlecenie

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

31-234 Kraków, obowiązujące od 02.01,2013 r. do 3101.2013 r, oraz urnowe z firmą „Plama"

Jan Michalski z siedzibą: 32-222 Racławice 91, na okres od 01,02.20131. do 31.12,2013 r.

5. Aktualny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami otaz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój dostępny jest na stronie internetowej biuletynu

informacji publicznej Gminy Rabka-Zdrój, pod adresem:

http:/7www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/5135F51F-D61B-4DF3-BA45-

07D3COEDD56A/ 1092510/2013_206_uchwaksxxiv2061320130318.pdf

Z poważaniem
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Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul Stachiewicza 35b/70

Odpowiadając na Państwa Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

18.02.2Q13r, informuję, że w roku 2012 gmina nie zawierała stałych urnów i nie

udzielała :teceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki,

oraz nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem i/lub

utrzymywaniem zwierząt.

Gmina nie ma jeszcze umowy na rok 2013 i nie

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lufa zapewnienie im opieki

zleceń na

Po uchwaleniu przez Radę Gminy programu opieki bezdomnymi

zwierzętami na rok 2013 zostanie on umieszczony na stronie internatowej urzędu

www.racławice.p! /"' /
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URZĄD GMINY
w R A D G O S Z C Z Y
Pl. Św. Kaziirderea 7-8,33-207 Radgoszcz

tel. 14641 41 39-41, fax 14641 4661
c-mail: urzad@radgoszcz.pl www.ratlgoszcz.pl
NIP 871-10-20-834 REGON 000547483 EKD7511

Elżbieta Namysłowska Opach
Wiceprezes Fundacji

„Pro Animals"

Nasz znak: OR.1431.11.2013 Radgoszcz 27-02-2012r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji Publicznej z datą
wpływu 18-02-2013 roku Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje:

Adl.

Gmina w 2012 roku nie zawarła umów ani zleceń na zadanie w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Ad 2.

W 2012 roku nie odnotowano przypadków wyłapania bezdomnych zwierząt.

Ad 3.

Nie dotyczy

Ad. 4

Gmina jest w trakcie opracowania przedmiotowych umów.

Ad 5.

Gmina jest w trakcie opracowania projektu uchwały w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.

r
ET";

l

JTAC3MIW

;!
mgr tfaltna Brożek \

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a
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Nasz znak: GN.6140.2.2011 Radgoszcz, dnia 22,03,201!

Wniosek o

I , 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?
W latach 2009 -2010 Gmina Radgoszcz nie miała podpisanej umowy dotyczącej
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Prowadzone były negocjacje ze schroniskami,

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?

Dwa przypadki wyłapania bezdomnych psów. Udzielona pomoc polegała na znalezieniu
nowych właścicieli wśród mieszkańców gminy,

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)?
Koszty na realizację zadania były zerowe.

Z poważaniem

Otrzymują:
!. Adresat e-mail: elzbieta.namyslowska-opach@proaninials.org
2. A/a
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 20 lutego 2013 20:05
Dołącz: ATT00383.htm; Porozumienie fundacja-gmina.doc
Temat: Fwd: Informacja publiczna Gmina Radziemice mp

Original Message
Subject: Informacja publiczna Gmina Radziemice
Datę: Wed, 20 Feb 2013 15:12:55 +0100
From: Wiesław Wcisło <w.wieslaw@poczta.onet.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Urząd Gminy w Radziemicach zgodnie z ustawa o dostępie do informacji
publicznej udziela informacji odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Odpowiedzi na pytania:
Odp. l Schronisko dla zwierząt w Racławicach Firma DAMICH Damian
Michalski ul. Dąbrowskiego 18 , 32-300 Olkusz
Odp. 2. Wyłapano 7szt psów
Odp. 3 Oplata ryczałtowa całość zadania w 2012r wyniosła 12240,00zł
Odp. 4 Porozumienie z Fundacją Dar Serca ul.Olkuska 8 , 32-043 Skała
Odp. 5 wwwradziemice.gmina.pl
W załączeniu umowa na 2013r.
Pozdrawiam Wiesław Wcisło

2013-05-18
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 marca 2013 16:12
Dołącz: ATT01221.htm
Temat: Fwd: dot. udzielenia informacji Ropa, mp.

Original Message
Subject: dot. udzielenia informacji publicznejz wykonania zadania "opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Datę: Mon, 4 Mar 2013 14:13:47+0100
From: Jadwiga Kiełbasa <osrodowiska@ropa.iap.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16.02.2013 r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
"opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina
Ropa:

1) w 2012 r. nie zawarła umowy na stałe na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienia im opieki. Opieka nad zwierzętami realizowana
była na podstawie zlecenia,

2) w 2012 r. na koszt gminy utrzymywane były 4 zwierzęta,

3) koszt realizacji w/w zadania wyniósł 3 198, 00 zł. Formą
płatności w
l przypadku była jednorazowa opłata ryczałtowa, natomiast w
pozostałych
przypadkach opłata na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających
pod opieką,

4) w 2013 r. nie ma na stałe zawartych umów na wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienia im opieki,

5) stroma www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
rok
2013: BIP - Prawo - Uchwała nr XXII/173/13 z dnia 29.01.2013 r.

Pozdrawiam

Jadwiga Kiełbasa

2013-05-18
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URZĄD GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

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

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

RD.6052.4.2013 Rzepiennik Strzyżewski, dnia l marca 2013 roku.

FUNDACJA PRO ANIMALS -
NA POMOC ZWIERZĘTOM
31-328 KRAKÓW
Ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-02-2013 roku w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem,
Urząd Gminy w Rzepienniku informuje:

1. W 2012 roku Gmina posiadała na czas określony porozumienie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Firmą o nazwie Tymczasowy Azyl dla Psów w Tarnowie, ul. Cmentarna . Nie zlecano opieki nad
wyłapanymi zwierzętami, gdyż wyłapane psy w liczbie 2 sztuk, zostały przekazane mieszkańcom
chętnym do adopcji z przeznaczeniem do dalszego chowu. W ubiegłym roku Gmina nie przekazywała
psów do schroniska. Nie było również potrzeb dokarmiania lub wyłapywania kotów.

2. W 2012 wyłapano trzy psy z których dwa było zdrowe i przekazano ich do dalszego chowu jak opisano
w pkt 1. Wyłapane psy, przez okres dwóch tygodni były przetrzymywane na koszt Gminy w
budynkach bazy magazynowo garażowej /w boksie specjalnie przygotowanym do chwilowego
przetrzymywania wyłapanych zwierząt /jaką posiadamy, przy Urzędzie Gminy w Rzepienniku
Strzyżewskim. Psy były również żywione na koszt Gminy do chwili odebrania ich przez nabywców.
Natomiast trzeci pies został znaleziony koło drogi, prawdopodobnie został potrącony przez pojazd
samochodowy. Pies był chory, mocno pokaleczony dlatego przewieziono go do lecznicy zwierząt w
celu leczenia. Po szczegółowych badaniach stwierdzono złamanie kręgosłupa i kości uda tylnej nogi.
Lekarz weterynarii stwierdził, iż pies nie rokuje wyleczenia z tego powodu został przez lekarza
uśpiony. Nadzór weterynaryjny nad zwierzętami wyłapanymi lub zebranymi z dróg publicznych
sprawuje Przychodnia Weterynaryjna w Rzepienniku Suchym reprezentowana przez lekarz
Weterynarii Kazimierz Poterała. Zbiórką i utylizacją martwych zwierząt lub zabitych na drogach na
terenie Gminy zajmuje się Firma „Dankon"- zbiórka odpadów KAT - I, właściciel Konrad Krupczak ,
zam. Sękowa , powiat Gorlice. Gmina poniosła koszty badania psa po wypadku i utylizacji w kwocie
400 złotych. W 2012 roku wyłapanych psów nie przekazywano do schronisk, gdyż mieszkańcy
gminy chętnie wyłapane psy adaptowali.

3. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na 2013 rok
został opracowany, uchwała w tym zakresie będzie podjęta przez Radę Gminy na najbliższej sesji,
gdyż trwają uzgodnienia oraz opiniowanie programu z jednostkami zgodnie z wymogami ustawy o
ochronie zwierząt. Ponosimy koszty związane z badaniem weterynaryjnym wyłapanych zwierząt,
okresowym żywieniem do chwili znalezienia nabywcy oraz zakupem obroży, łańcuchów, kagańców.
Koszt ten w 2012 roku wyniósł około 2000 złotych.

4. Na realizacje programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na
rok 2013,Rada Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim przeznaczyła kwotę 5000 złotych.

Otrzymują: Zup. WÓJTA
Ryszard Sopala

l x Adresat, INSPEKTOR
l x A/a
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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 dobrąjakość 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,
póz. 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



Siepraw. dnia 22.02.20l3r.

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Urząd Gminy Siepraw informuje, iż w 2012r. nie mieliśmy podpisanej Umowy na
w. lapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. Posiadamy 2 pomieszczenia, w
ktor et ezssuwo mogą być przetrzymywane psy , W okresie ustalania ewentualnego
właściciela, który porzucił psy, bądź też poszukiwania nowego opiekuna. zwierzęta
p;v,:i">ywąią w w/w pomieszczeniach i są dokarmiane przez pracowników l,rzędu Gminy, W
2012r. wyłapaliśmy 7 bezdomnych psów- 4 ps> /.ostały przekazane nowym właścicielom, !
powrócił do właściciela i 2 przebywają w przystosowanych pomieszczeniach na terenie
.•-•c ruchomość i stanowiącej własność Gminy,
V\ ^biegłym roku wydatkowano kwotę 2300,00 zł a opiekę nad bezdomnymi zwierzętami /
pokarm dla psów/.
Ponadto informujemy, iż nie mamy podpisanej umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt Zwierzęta wyłapywane są przez pracowników Urzędu Gminy, W
zakresie opieki nad rannymi zwierzętami współpracujemy z weterynarzem z Dobczye, /
mamy podpisaną w tej sprawie stosowną umowę i przypadki konieczności interwencji
weterynarza są indywidualnie zgłaszane przez UG, /
Jednocześnie wyjaśniamy, iż nie udało nam się znaleźć schroniska / w województwie
małopolskim iak i śląskim/ . które podpisałoby z naszą Gminą umowę na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z naszego terenu. Mamy uzgodnione z Hotelem dla psów
zlokalizowanym na terenie naszej Gminy, iż w razie potrzeb}- możemy skorzystać z jego
usług i oczywiście za odpłatnością przekazać tam bezdomne zwierzęta.
Ohecnk' nie mamy jeszcze podjętej Uchwały w sprawie opieki aad bezdomnymi zwierzętami
na rok ^0!3r. Obecnie projekt tematycznej uchwały został skierowany do zaopiniowania do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśleniach i uchwala będzie podjęta w wymaganym
;ćiT.<mH'. czyli do końca marca b,r.



Skała, dn. 11.02.2013r,

GS 6140.3.2013

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

Burmistrz Miasta i Gminy Skała w odpowiedzi na pismo z dnia 2013.02,05 w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 roku informuje:

l .Gmina zawarła w 2012 roku stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport do
schroniska bezdomnych zwierząt w Racławicach i utrzymanie w schronisku z firmą Damich ,

2. Ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy w 2012 roku;
- 5 psów
- ok, 10 kotów dokarmianych przez społecznych karmicie!i,
- 3 psom lekarz weterynarii udzielił pomocy po zdarzeniach drogowych.

3. Koszt realizacji całego zadania, forma płatności za opiekę;
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 13 560,84 zł, w tym :
a/ wyłapanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych psów - 11887,00 zł
b/ zakup karmy - 737,84 zi
c/zapewnienie opieki weterynaryjnej - 936,00 zł
Forma płatności; jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie w schronisku / przelew /.

gotówka lub przelew w przypadku zakupu karmy,

4. Na 2013 rok gmina Skała ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z p. Damianem Miehalskim, który posiada umowę ze Schroniskiem
Bezdomnych Zwierząt w Racławicach , Kopia umowy w załączeniu.

5 .Rada Miejska w Skale nie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w 2013 roku . Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2013 rok został przesłany do zaopiniowania wymienionym w ustawie
podmiotom.

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a
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Argos/BOZ M f J k

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 26 lutego 2013 13:27
Dołącz: ATT00767.htm; umowaswiedczenie usługi opieki nad psami.pdf
Temat: Fwd: Informacja publiczna Skrzyszów, mp.

Original Message
Subject: Informacja publiczna
Datę: Tue, 26 Feb 2013 09:41:52 +0100
From: Cecylia Andrusiewicz <c.andrusiewicz@ug.skrzyszow.pl>
To: "fundacja@proanimals.org" <fundacja@proanimals.org>

OASO.1431.8.2013

Skrzyszów, dnai 26.02.2013 r.

DOTYCZY: udzielenia informacji publicznej.

Urząd Gminy w Skrzyszowie, odpowiadając
na Państwa wniosek z dnia 17.02.2013r.dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, co następuje:

1.Gmina Skrzyszów w roku 2012 posiadała umowę stałą o
świadczeniu usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki
bezdomnym psom i kotom ze schroniskiem dla zwierząt w Tarnowie, ul.
Cmentarna.

2. W roku 2012 na koszt gminy wyłapano i utrzymywano w w/w
schronisku 4 psy. Koszty wyłapania i utrzymania psów w azylu
wynosiły 4223 zł.

Na powyższe składają się miesięczne koszty udostępnienia boksu
dla psów, koszty nadzwyczajnych interwencji/wyłapywania psów/,
koszty ochrony i opieki nad przekazanymi psami i za ich pobyt w azylu
do momentu adopcji.

3.Koszty realizacji całego zadania z zakresu „programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi" w roku 2012 wynosiły 17159 zł.

W kosztach tych zawarta jest również usługa ryczałtowa lekarza
weterynarii w zakresie wyłapywania i całodobowej opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem tych zwierząt a także koszty umowy z Klubem
Jeździeckim zapewniającym miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich z terenu tutejszej gminy.

2013-05-18
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4.W roku 2013 gmina Skrzyszów posiada umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki, zawartą również ze
schroniskiem dla zwierząt w Tarnowie.

5.Opracowany na rok 2013 projekt „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Skrzyszów" jest obecnie na etapie opiniowania. Zostanie uchwalony w
miesiącu marcu, na najbliższej sesji Rady Gminy Skrzyszów i
opublikowany na BIP urzędu gminy, w zakładce „uchwały Rady
Gminy".

Zał. kserokopia umowy z azylem dla

psów na rok 2013.

Z UP. WÓJTA

MGR
CECYLIA ANDRUSIEWICZ

SEKRETARZ GMINY

2013-05-18



Słaboszów dnia 27.02.2013

Znak.ROŚI 6140.2.2013

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2013 r. Urząd Gminy w Słaboszowie udziela
informacji:

l.czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/ lub zapewnianie im opieki ?

Ad. l. w 2012 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 2012 roku ?

Ad.2. w roku 2012 wyłapanych zostało 7 sztuk zwierząt /psów/.
3. jaki był 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

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

Ad.3. za umieszczenie 7 sztuk psów w schronisku dla zwierząt gmina wydatkowała kwotę
l O 332,00 zł.

4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? (prosimy o kopie umów).

Ad.4.Gmina w chwili obecnej nie posiada stałej umowy ze schroniskiem , do chwili obecnej
nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt.

5. prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na rok 2013.

Ad.5.Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami podjęty w roku 2012 znajduje się na
stronie www.slaboszow.pl /BIP- uchwały/.



DR24D MfEJSIf W SfARM

M' ^SwólJwo ̂  ls-'̂ «2?3 Stary Sącz 01.03.2013 r.

DGK 8100.03.13

Fundacja Pp Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-325 Kraków

Odpowiadając na Państwa prośbę o udzielenie informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że w roku 2012 gmina Stary Sącz
współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez Fundacje: Ludzie Zwierzętom
w Potrzebie, ul. Kuźnicy Kolłątąjowskiej 13, 31-234 Kraków (kopia umowy w załączeniu), której

za zapewnienie opieki nad 11 bezdomnymi psami przekazano kwotę: 1.2792,00 zł
(opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku).
Ponadto na terenie gminy Stary Sącz bezpośrednio do adopcji przekazano 33 psy, 5 błąkających się
psów zwrócono właścicielom, 2 psy pozostały pod opieką gminy oczekując na miejsce
w schronisku, jeden wyłapany pies uciekł przed przyjazdem pracowników schroniska.
Psy przed przekazaniem ich do adopcji lub schroniska były badane przez lekarza weterynarii,
odrobaczane, szczepione (p/wściekliźnie, na psie choroby zakaźne), część została wysterylizowana
lub wykastrowana. Na zabiegi weterynaryjne gmina przeznaczyła 2692,46 zł.
Na karmę dla bezdomnych zwierząt wydano 2423,66 z!.
Realizując gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapewniono całodobową opiekę
weteryjną zwierzętom poszkodowanym w wypadkach koszt tych działań wyniósł: 1486,00 zł.
Dofinansowano również zabiegi do sterylizacji lub kastracji psów i kotów na łączną
kwotę: 850,00 zł,
W roku 2013 gmina Stary Sącz zawarła umowę ze schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez
Fundację: Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków (kopia
umowy w załączeniu).
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w roku 2013 r, zostanie rozpatrzony najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady
Miejskiej. W chwili obecnej znajduje się on w fazie konsultacji.

Otrzymują:
1, Adresat.
2. a/a

Załączniki:
ł . Kopia umowy ze schroniskiem na 2012 r.
2. Kopia umowy ze schroniskiem na 2013 r,

Urząd Miejski w Starym Sączu
ui. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
tel. 48 18 446 02 70; fax. 48 1844602 70
gin i na@stary. sącz. pl; www. stary .sącz. p l



GK 7080.2.2013 Stryszawa 21.03.2013r.

Fundacja pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Stelmachowicza 35b/70
31 - 328 Kraków

Urząd Gminy Stryszawa w odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji na temat sposobu
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Stryszawa w roku 2012 miała umowę ze Schroniskiem w Nowym Targu. / odbiór i
transport oraz pobyt psów /.

2. Z Gminy Stryszawa w roku 2012 zostało przekazanych do Schroniska 12 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 15.129,98 zł.
4. Gmina Stryszawa w roku 2013 ma kontynuację umowy ze Schroniskiem w nowym Targu.
5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gminy Stryszawa jest na stronie

internetowej www.stryszawa.pl

Otrzymują:
l x adresat
l x a/a.



Stryszów, dnia 20.03.2013 r.

IiR.6140.4.2013

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

Dotyczy : opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Wójt Gminy Stryszów w odpowiedzi na Wasz e-mail informuje, co następuje :

Ad l W 2012 roku Gmina posiadała stałą umowę na kompleksową opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami zawartą ze schroniskiem BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
Ad 2 W 2012 roku wyłapano i oddano do schroniska 5 psów
Ad 3 W 2012 roku całkowity koszt poniesiony na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł 3.053,20 zł. Opłata wnoszona jest w formie ryczałtowej płatnej
miesięcznie
Ad 4 W 2013 roku Gmina podpisała umowę z w/w schroniskiem
Ad 5 Uchwała o programie opieki zostanie podjęta w terminie do 31 marca 2013 roku
i opublikowana na stronie www.stryszow.pl

Z poważaniem

Wójt Gminy
(-) Jan Wacławski

Otrzymują :

l .Adresat.
2. A/a
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Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 marca 2013 16:10
Dołącz: ATT01210.htm
Temat: Fwd: udzielenie informacji publicznej Sułkowice,mp

Original Message
Subject: udzielenie informacji publicznej
Datę: Mon, 4 Mar 2013 11:55:49+0100
From: Dariusz Pułka <dariusz.pulka@sulkowice.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

OR.1431.10.2013 Sułkowice,
4
marca 2013 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachowicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lutego
2013 r., uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1. W 2012 roku Gmina Sułkowice podpisała stałą urno we na
wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki z: Celina Pawluśkiewicz,
Schronisko
dla bezdomnych zwierząt 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101.

Ad. 2. Średnio przez cały rok wyłapano i utrzymywano 10 psów z terenu
Gminy.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania: 15.536,60 zł, a forma
płatności za
opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Ad. 4. W 2013 roku Gmina Sułkowice podpisała umowę z: SCHRONISKO DLA
BEDOMNYCH ZWIERZĄT Celina Pawluśkiewicz; Nowy Targ, ul. Kokoszków 101

Ad. 5. Strona uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Sulkowice
/podmiotowe/RadaAJchwaly/2012/20_103_12_programZ.htm

2013-05-18



FUNDACJA PRO ANIMALS
Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

Znak: R - 7080/01/2013 Szaflary, dn. 19 lutego 2013 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Pragnę Państwa poinformować, że Gmina Szaflary, w celu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, głównie psami, podejmuje następujące zadania:

1. W dniu 09 stycznia 2012 r. została podpisana umowa ze Schroniskiem w Nowym
Targu, którego właścicielem jest prywatna osoba, na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym psom.

2. W roku 2012 na terenie Gminy Szaflary przebywało 18 bezdomnych psów, które
zostały zabrane przez osobę uprawnioną do Schroniska w Nowym Targu, na
wszystkie psy przebywające w schronisku wydano łączną kwotę 15.885,18zł , w tej
kwocie znajduje się odbieranie psa bezdomnego, transport, koszty zamrożenia - w
przypadku śmierci psa oraz koszty utrzymywania psów.

3. Dodatkowo w 2012 roku Urząd Gminy Szaflary pokrywał koszty leczenia, szczepień
oraz koszty leczenia psów. Na zabiegi weterynaryjne wydatkowano w 2012 r.
703, 85 zł .
W schronisku są umieszczane, także psy poranione, leżące koło „zakopianki", lekarz
weterynarii podejmuje decyzję o dalszym leczeniu lub uśpieniu.

4. Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku. Płatność dokonywana jest przelewem, po otrzymaniu rachunków, które są
przysyłane co miesiąc, wraz z podaniem ilości psów przebywających w schronisku ,
psów zabieranych i adoptowanych. Odrębnie pokrywane są zabiegi weterynaryjne,
również po otrzymaniu faktur właściwego lekarza weterynarii / umowa zawarta przez
Schronisko /.

5. Zwierzęta do schroniska są wyłapywane przez osobę uprawnioną lub odwożone przez
prywatne osoby , które je znajdują i pod warunkiem, że nie są te psy agresywne.
Każde przyjęcie psa wymaga uprzedniego zgłoszeniu do Urzędu Gminy

Anna Klocek
Inspektor Urzędu Gminy
Szaflary, 34-424 Szaflary
ul. Zakopiańska 18



:RMI$T«/. MIASTA I GMI^Y SZCZAWNICA
Szczawnica ul. S/ałava 103

. a , dnia 07.03.10 Br.

Znak ; N P O . 6140,2,2013JM

Fundacja Pro Ąnirmtls - >«;i Pomoc 7.wier/£tom
ul. Stachiewie/a 35H/70
,\\ -328 Kraków

\\' odptmied/i na Państwa pismo z dnia 18.02.201? r,. Burnmtt/ Miasta i Gminy
Ś^c/nwnica informuje, że v\ roku 2012 tnla podpisana umowa ze Schroniskicra dla
Bezdomnych Zvuc«ąt \\- Nowym Targu, Do schroniska uostały ijopwwad/one c/ier\ \\<\
7. terenu Miasta l Gminy Sxc2a«nica,
Calktmih kui/t ŁiopamacteniH i uirj.ymarJa psów \s\niusl 3 113.60 /).. płatne }\>
wystswbnhi ibkturj' pr^e?, schronisko zgodnie e. podpisaną umową,
Ka rok 2015 równie/, /osutb pudpi«ana umowa re Schroniskiem dla B«d«ninych /\vter?ąt
w N n w \ n i laniu.

Otraymują:
1, Adresat
2. a/a



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

31-328 KRAKÓW

Nasz znak:UG.IV. 1431.18.2013 Szczurowa, dnia 28.02.2013 r.

Urząd Gminy w Szczurowej w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje:

Ad .1. W 2012 roku Gmina Szczurowa miała zawartą umowę z schroniskiem Azyl w

Tarnowie ul. Cmentarna.

Ad. 2.W 2012 roku było wyłapanych 11 bezdomnych psów.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 5.915.16 zł zapłacony

przelewem po wystawieniu faktur.

Ad.4. W 2013 gmina posiada stałą umowę ze schroniskiem Azyl w Tarnowie.

Kopie umowy możemy przesłać po uzyskaniu zgody na jej ujawnienie przez Azyl w

Tarnowie.

Ad.5. Uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajduje się

na stronie :

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w Malopolsce/gminy/root_Szczurowa/pod

miotowe/Rada/Uchwal.y/2013/U%20173 2013.htm

Marta Hudy
podinspektor
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IFRR6i40,lV2013 Szerzyny, 19.02.2013 r.

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

31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek, z dnia 17.02.2013 r. przedstawiamy poniżej informacje

wg jego zakresu:

ł . W 2012 roku w Gminie Szerzyny nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz

gmina nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.

2. W związku z 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 2012 roku.

4. Obecnie na rok 2013 gmina nie posiada umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Z uwagi na

brak miejsc w okolicznych schroniskach spotykamy się z odmową współpracy.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2013 roku, zostanie

podjęta do końca marca 2013 r..

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.



Ad 1. Gmina Miasta Tarnowa posiada własny Azyl dla Psów i Kotów przy ul. Cmentarnej 31
w Tarnowie.
Ad 2. W 2012 r. w Azylu średnio przebywały 42 psy i 5 kotów.
Ad 3. Koszt prowadzenia Azylu i interwencji dotyczących zwierząt wyniósł 205 tyś. zł.
Ad 4. Jak ad 1.
Ad 5. www.tarnow.pl — bip — prawo miejscowe.
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Trzciana, dnia 04.03.2013r.
NaszZnak:RISklR.8.2013

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy w Trzcianie , 32-733 Trzciana 302 odpowiada na zadanie pytania .

1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

- gmina w 2012 roku nie miała podpisanej żadnej umowy.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku?

- nie było

3. jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

- udzielenie pomocy w wypadku , leczenie wraz z opieką - 600,-zł.

4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
(prosimy o kopie umów).

- na dzień obecny gmina nie ma zawartej umowy z żadnym schroniskiem
(jesteśmy w trakcie rozmów)

5. prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013.

- program został uchwalony w dniu 26 luty 2013r. i będzie umieszczony
na stronie internetowej - BIP urzędu gminy Trzciana

Aleksandra Kukła
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Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

2-S4fl 'iKebtnia, ul- Piłswdskiego 14, h*i. ($1) 612-W-U?, 71-3I

e-małł: gostn >tliit ka, Kom u n ;i In .1 -"aa i n, 11 /.vbio i a p! wwis.tTicebinui.pl

Nos?, znak: GK-KGK, 1431.3.2013

Fundacja „Pro Animals-

Na Pomoc Zwierzętom**

Ul. SlacMewicza 35IW70

31-328 Kraków

l r/ehinia Z*7.02.2nl3 r.

W otljKłWiedzi na PjMKtwa wniosek ż tlnia 17.02,2013 r. « >piavwie wdosiępnictiia informacji
publicznej %v zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętom! I'r*a4 Miasta \\ Trzebini- Wyil/iid
Coiptdafki IComimalncj, Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa itd/icla odpowiedri na /adaiur
polania:

Pytanie t:

PLAMA Jan Mtchalski Racławice 91

Pyjame 2,

l kotów yrB'«j 46 sów

lt?,'M7.20 zł, obowia?ującą formą płatności był

Pvtante,4

PLAMA IHH Michalski Racławice M i kopia imti>\« \v Eałączrntit

gyjansg 5

l.'fh\\a!a \v uskde u/ucndnień, zostanie sitraeśzczona na >tront wutv,}rA-bi!Hp..r

Załączniki:

i. Kserokopia urnowy nr (iK.KGK.272.]9.2»U z dnia 7,02.2013 r. /

Uir/ymują:
1. Adresat
2. A/a



SOiS.1431.7.2013 Trzyciąż, dnia 11.02.2013 r.

FUNDACJA Pro Animals - Na pomoc zwierzętom
UL Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Trzyciążu informuje, iż:

Zgodnie z kolejnością pytań:
Ad. 1. Urząd Gminy Trzyciąż, posiadał w 2012 roku umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt "PSIE POLE", które mieści się w Racławicach k. Miechowa w woj.
małopolskim.
Ad. 2. Zostało wyłapanych zgłoszonych 14 bezdomnych psów,
Ad. 3. Forma zapłaty jest jednorazowa za umieszczenie w schronisku. Kwota, jaka została
przeznaczona wynosiła 14.400 zł.
Ad. 4. Jakwpkt. 1-szym.
Ad. 5. Na rok 2013, nie został jeszcze uchwalony nowy program opieki nad zwierzętami, w
związku z trwającym jego opracowaniem.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a



s t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 19 lutego 2013 14:36
Dołącz: ATT00286.htm; ATT00287.txt
Temat: Fwd: Informacja publiczna Tymbark, mp

Original Message
Subject: Informacja publiczna na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Datę: Tue, 19 Feb 2013 09:04:41 +0100
From: "t.rybka" <t.rybka@tymbark.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

1. Gmina Tymbark w 2012 roku nie posiadała stałej umowy ze
schroniskiem dla zwierząt, ze względu na brak takiej możliwości,
spowodowane odmowami podpisania takiej umowy.
W związku z tym zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt, bez zapewnienia miejsca w schronisku dla
zwierząt nie można wykonywać wyłapywania zwierząt. Ponadto w 2012
roku
nie wystąpiła potrzeba takiej czynności.
2. Gmina Tymbark w 2012 roku
nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem
zwierząt.

3. Koszt związany z powyższym zadaniem wyniósł O zł.
4. Gmina Tymbark
na 2013 r. nie posiada umowy ze schroniskiem dla zwierząt z powodu braku
takiej możliwości.
5. www.tymbark.pl [1] - po 30 marca.

Informacji
udzielił: Tadeusz Rybka tel.18 3325637 wew.32 t.rybka@tymbark.pl [2]

Links:

[1] http://www.tymbark.pl
[2] mailto:t.rybka@tymbark.pl

2013-05-18



Urząd Miasta i Gminy \Vic-iiczka
Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowisko
020 Wieliczką, u!. Limanowskiego 32
%jK$SnMM*fc2013 Wieliczka, dnia 4.03.2013 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2013 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 2012 r. umowę w sprawie

przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i opiekę nad nimi ze Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, Nowy Targ, dot.
psów, które wyłapane zostały do dnia 31 grudnia 2011 r.
Z uwagi na brak możliwości umieszczenia zwierząt w Schronisku w Nowym Targu od l
stycznia 2012 r., oraz braku innego schroniska które deklarowałyby chęć podpisania umowy
z Gminą Wieliczka (brak zgłoszeń w przetargu) zwierzęta bezdomne wyłapane na terenie
Gminy Wieliczka przekazywane były pod opiekę Fundacji „Ludzie Zwierzętom w
Potrzebie" w Kłaju (od lutego do maja 2012 r.). Od czerwca do końca grudnia 2012 r.
bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Wieliczka umieszczane były w Hotelu dla
Psów i Kotów „Psia Kość" w Lednicy Górnej.
W przypadku zgłoszenia, działania interwencyjne podejmowała Straż Miejska z Wieliczki.

Ad. 2
W 2012 r. na terenie Gminy Wieliczka wyłapanych zostało 47 bezdomnych psów

oraz 4 bezdomne koty, które zostały przekazane jw. pod opiekę Fundacji lub do Hotelu.
Dodatkowo w Schronisku w Nowym Targu utrzymywanych było 36 psów (stan na styczeń
2012 r.), w dniu 31 grudniu 2012 r. stan ilościowy zwierząt wynosił 20 szt.

W każdym miesiącu zwierzęta przebywające pod opieką Gminy Wieliczka są adoptowane
lub odbierane przez byłych właścicieli.

Ad. 3
Płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej ewidencji:

• koszt utrzymywania zwierząt pod opieką Gminy Wieliczka w 2012 roku wyniósł:
75 179, l O zł

• koszt opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt w 2012 r. wyniósł:
9 531,86 zł



Ad. 4
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka podpisał w 2013 r. umowę w sprawie

utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i opiekę nad nimi ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, Nowy Targ, dot. psów,
które wyłapane zostały do dnia 31 grudnia 2011 r. (stan na styczeń 2013 r.- 20 szt).
Na przyjmowanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy
Wieliczka w 2013 podpisana została umowa z Hotelem dla Psów i Kotów „Psia Kość"
mieszczącego się pod adresem Lednica Górna 30, 32-020 Wieliczka.

Ad. 5
Do dnia 04.03.2013 r. Rada Gminy Wieliczka nie podjęła uchwały programu opieki

nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013. Przyjęcie uchwały odbędzie się na najbliższej
sesji Rady Gminy, a następnie zostanie ona opublikowana na stronie BIP Urzędu Miasta
i Gminy w Wieliczce.

/
Miast*

mgr i

; . burmis^za
Kysjny ^eliczka

Otrzymują:
1. Adresat
2. WGKOŚ



URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ

32-089 Wielka Wieś ul. Wesoła 48:wl. (012) 410 ] 7 n i . fax.4!9 170:
e-tnait: uafifi \viclka-\vks.pl: ww^wjelka-wicsji}

GKOS.6I40.3.20I3.AS Widka Wks, dnia 22,02.2013 r.

Fundacja Pro Aniniah — -Na Pomoc Zn krylom
ul. Stachiewtcza 35b/70
31-328 Kra kim

iy; .u.tl%ide>ua informacji publ|e;mej

W nawiązaniu do Państwa pisma ?. dnia 17,02.2013 r. \\ sprawie udo^pntcmu inibmtaai
publicznej Urząd tirnmy Wielka Wieś niniejszym informuje:

1. Gmina w 2012 r. nnala podpisaną urnowe mi wyłapywanie oraz /.apev.mcnk' upiekł
bezdymnym Ewiesftow z terenu gminy 7, P, Janem MichaJskim prowadzącym
- c i - 1 - i J5ko dla bezdomnych ^u-Jcr^a; w niiciscu^ości Racławice,

2. W 2012 r, została wyłapanych i umieszczonych w schronisku l lł psńw 7 terenu grnim
3. Gmina w: 20 i 2 r. ?a realizacje całego zadania i j , \vyłap> \v;mk" tjc^dummch <:^ier/i|l i

upiekę nad nimi poniosła całkowity kosa w wysokości 43.200.00 7\ \\ łbnnie opłnty
tyczałtówej.

4. Na rok 20 1 3 Gmina ma zawartą umowę ż P. Janem Michahkim prowadzącym schronisko
dla bczdoiJinyeh 4v>vtcrząi w micJK'owości Racławice, (kserokopia urnowy v,
załączniku).

5. Frograns opieki nad bezdomnymi ^wienąnamS z terenu gminy znajduje sic na stronie

Kialot>isce/min/ro
2/1 45 2Q12.htm

Otrzymują:
l, Adresat



Adl .
- Schronisko „Azyl" Cieszyn i „ESKALIBUR" Włodzimierz Gacur -Andrychów

Ad 2
-19 psów

Ad 3
- jednorazowy koszt za umieszczenie w schronisku psa - 782 ,00 zł
- ryczałtowa miesięczna opłata utrzymania schroniska -1000,00 zł

Ad 4

- schronisko zwierząt „Azyl „ Cieszyn
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt „ANIMAL- VET" Marcin Kołodziej czyk

Andrychów ul.Metalowców

Ad 5
- Projekt uchwały opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostanie przedłożony Radzie

Gminy w miesiącu marcu,
- strona UG Wieprz
-kopie umów



Wierzchosławice d n. 2013,02.21
EDG.6140.2 2013

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lutego 2013 r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " .

Urząd Gminy Wierzchosławice informuje , że posiadał w roku 2012
stałą urnowy 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 2012 wynosiła 7 szt. do Azylu, oraz 5 szt. psów
które wymagały pomocy weterynaryjnej (zdarzenia drogowe i inne). Zwierzęta ,
które wymagały pomocy weterynaryjnej po leczeniu 3 szt. oddane właścicielom 1
szt. przewieziona do Azylu, 1 szt. uśpiona.
Koszty związane z usługami wyłapywania zwierząt oraz opieki nad nimi wynosiły:
12408,20 zł.
Płatność dokonywana była w następujący sposób:

1) 160,00 zł; brutto, za miesiąc 1-3 udostępniania boksu ,
180,00 zł: brutto, za miesiąc 4-12 udostępniania boksu ,

2) 3,50 zł/km brutto oraz 70,00 zł brutto za godzinę w przypadku nadzwyczajnej
interwencji polegającej na odebraniu psa i jego przywiezienie do Azylu,

3) 500,00 zł brutto miesięcznie, za ochronę i opiekę nad jednym psem
przekazanym do Azylu dla Psów i Kotów na okres pierwszego miesiąca
pobytu psa w azyiu,

4) 210,00 zł brutto za każdy następny miesiąc pobytu psa w Azylu dla Psów i
Kotów, dot. miesiąca 1-3.
240,00 zł brutto za każdy następny miesiąc pobytu psa w Azylu dla Psów i
Kotów, dot. miesiąca 4-12,

5) 250,00 zł brutto za sterylizację suk, lub 100,00 zł brutto za kastrację samców,
dot. miesiąca 4-12.

Gmina Wierzchosławice podpisała na rok 2013 umowę stałą na świadczenie usług
opieki nad psami z w/w Azylem ( kserokopia umowy w załączeniu) . Umowa
została zawarta na 3 m-ce ponieważ zakład przekształca się w spółkę, po
przekształceniu Gmina będzie nadal kontynuować współpracę.

Uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 będzie
dostępna na stronie : www.wierzchoslawice.pl.

Z poważaniem
Inspektor UG Halina Kucharska



/li P

1. Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie - Azyl dla psów i kotów,
Tarnów, ul. Cmentarna.

2. Trzy psy.
3. Całoroczny koszt: 7858 zł, wynikający z bieżącej ewidencji zwierząt będących pod

opieką schroniska oraz rezerwacji miejsc.
4. Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie - Azyl dla psów i kotów,

Tarnów, ul. Cmentarna.
5. http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/7216BA94-FB78-4602-907D-

DF608AAF1177/956848/129.pdf



Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
Wydział Techniczno- Inwestycyjny
ul. Krakowska l, 32- 340 Wolbrom

WTI.6140.1.2013

Wolbrom, dnia 25 lutego 2013 r.

Fundacja ProAnimals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
www.proanimals. ors

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2013 r. ( data wpływu: 11 lutego 2013 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 udostępnia następujące informacje:

Ad 1.

Gmina Wolbrom w 2012 roku zawarła umowę z Firmą Handlową, Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn,

w zakresie odbioru wyłapanych, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wolbrom.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wolbrom zajmuje się Pan Jerzy Zieliński , działający na

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzący Prywatną Lecznicę dla Zwierząt w

Wolbromiu, ul. Olkuska 5, 32- 340 Wolbrom.

Ad 2.

W 2012 roku zostało wyłapanych 54 szt. psów.

Ad 3.

Koszt zadania w 2012 roku wyniósł: 20.601,05 zł.

Ad 4.

Gmina Wolbrom w 2013 roku zawarła umowę z Firmą Handlową, Beata Kowalczyk, ul. Cicha l O, 43-400 Cieszyn,

w zakresie odbioru wyłapanych, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wolbrom ( kopia umowy zostanie przesłana

w późniejszym terminie ponieważ firma jeszcze nie odesłała nam kopii umowy).

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wolbrom zajmuje się Pan Jerzy Zieliński , działający na

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzący Prywatną Lecznicę dla Zwierząt w

Wolbromiu, ul. Olkuska 5, 32- 340 Wolbrom ( kopia umowy w załączeniu).

Ad 5.

Program opieki nad zwierzętami zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskie w miesiącu marcu.

Z up. Burmistrza
/-/

Aneta Perek
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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Fundacja Pro Animals D Na Pomoc ZwierzT 'i! Itom
ul . Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

UM. II. 6140. 10. 2013
19.02.2013 r.

Zakliczyn, dnia

UrzijUd Miejski w Zakliczynie w odpowiedzi na wniosek z dnia 17
lutego 2013 roku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania Dopieka nad bezdomnymi
zwierzGNtami i ich wyBGapywanieil] uprzejmie informuje, |'1e;

w roku 2012 Gmina posiadaBJa zawartl .0 umów.'?!! z PaniLTl Celin1 E.
Pawiu [Dkiewicz prowadzOGcDD schroniska dla Bezdomnych ZwierzMDt w Nowym
Targu,
w roku 2012 zostaBMo wyBLapanych 15 psów,
koszt realizacji caBDego zadania w roku 2012 wyniósBLl 20.689 zBM.
w roku 2013 r. Gmina posiada zawartDD umow"ZJ z PanilU CelinuD
Pawiu [i ikiewicz prowadzilDcm schroniska dla Bezdomnych ZwierzLiDt w Nowym
Targu,
je | Dęli chodzi o uchwaBOLiH w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierz1.. Altami
zostanie podjf.inta w miesillTlcu marcu D mo | Hna bLr.dzie JDD odszuka!"]i~i na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UrzDDdu Gminy Zakliczyn.

OtrzymujniJ;
Z powa | Daniem:

Ter
esa
Zaj
[TJc

l . adresat
2. a/a
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 19 lutego 2013 14:32
Dołącz: ATT00269.htm; skan20130218_00001.pdf
Temat: Fwd: Gmina Zator- odpowiedz na wniosek mp

Original Message
Subject: Gmina Zator- odpowiedz na wniosek
Datę: Tue, 19 Feb 2013 09:24:38 +0100
From: Wiesiek <wiesiekj@poczta.fm>
To: fundacja@proanimals.org

Fundacja Pro Animals

Na Pomoc Zwierzętom

Ul. Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Dotyczy:
Udzielenia informacji na wniosek z 11.02.2013 r.

Informuje,
że w 2012 r. Gmina Zator posiadała podpisaną umowę z Gabinetem
Weterynaryj ny m
Animal-Vet „ZASOLĘ" w Oświęcimiu na całodobową usługę
wyłapywania, transportu
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zator, organizowanie adopcji lub
oddanie prawnemu opiekunowi oraz zapewnienie im miejsca w
schronisku dla zwierząt w Jastrzębiu Zdroju. Umowa obejmowała również
całodobową usługę udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt
poszkodowanych
podczas kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na
miejsce wypadku.

W 2012 r. w ramach zawartej
umowy odłowione bezpańskie psy zostały odrobaczone, odpchlone,
zaszczepione, oznakowane
za pomocąmikroczipu, poddane zabiegowi kastracji/sterylizacji oraz
dzięki
staraniom Urzędu Miasta i Stowarzyszenia „Psie Serce" w Oświęcimiu
oddano do
adopcji 8 psów.
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Jednego psa po odrobaczeniu,
odpchleniu, zaszczepieniu, oznakowaniu, poddaniu zabiegowi kastracji
oddano do
schroniska w Jastrzębiu Zdroju. Dwóch psów, poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych nie udało się uratować, a u jednego z psów nastąpiła
śmierć
operacyjna .

Razem
w 2012 r. udzielono pomocy 12 psom wydatkując na ten cel 20 408,00 zł.
usługa
płatna miesięcznie ryczałtem.

W
2013 r. Gmina Zator podpisała umowę ze schroniskiem „PALMA" Jan
Michalski,
32-222 Racławice91, natomiast całodobową opiekę nad zwierzętami
będzie
sprawował Gabinet
Weterynaryjny Animal-Vet „ZASOLĘ" w Oświęcimiu, z którego
usług jesteśmy
zadowoleni ponieważ zwierzętami zajmuje się lekarz weterynarii a nie
instytucja
która posiada w nazwie coś od zwierząt.

Ponadto Gabinet
Weterynaryjny Animal-Vet „ZASOLĘ"
interweniował w sprawie poszkodowanego bociana, który po zaopatrzeniu w
pierwszą pomoc zastał przewieziony do pogotowia dzikich
zwierząt w Mikołowie.

Uchwała
oraz program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2013 r. zostanie
umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze.

W
załączeniu skan umowy ze schroniskiem.

Wiesław JaroszU.M. Zator

2013-05-18
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Argos/BOZ M f 2<

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 28 lutego 2013 20:35
Dołącz: SKMBT_C20313022816440.pdf; umowa Weterynarz 2013.doc
Temat: Fwd: Udzielenie informacji publicznej Zawoja, mp.

— Original Message —
Subject: Udzielenie informacji publicznej
Datę: Thu, 28 Feb 2013 15:58:22 +0100
From: "Barbara Zgubisz-Pierog" <b.zgubisz@zawoja.ug.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

GK.6140.3.2013.BZP

Fundacja
Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul.
Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 17-02-2013 r.

1. W 2012 roku podpisano umowy z Gabinetem Weterynaryjnym w Zawoi i
Fundacją
Ludzie Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą w Krakowie ul. Kołłątajowska
13

2. Wyłapano 12 psów i l kota, wszystkie znalazły dom.

3.Kwota przeznaaczona na realizację całego zadania to: 34 500 zł.
Forma płatności: za każdy miesiąc pobytu zwierzęcia w schronisku oraz
opłaty
za pół roku z góry w przypadku odławiania i opieki nad wyłapanymi
zwierzętami.

4. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie Fundacja
Ludzie
Zwierzętom w Potrzebie z przy pomocy Gabinetu Weterynaryjnego.

5.Uchwała dotycząca przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na
rok 2013 zostanie uchwalona na najbliższej sesji Rady Gminy Zawoja w dniu
6
marca 2013 roku.

Z poważaniem
Barbara Zgubisz - Pieróg
Urząd Gminy Zawoja
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Znak:UG.6140.2.2013
Zegocina, 19.02.2013 r.

Fundacja PROANIMALS
NA POMOC ZWIERZĘTOM
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy Zegocina stosownie do pisma z dnia 17.02.2013 r. poniżej podaje
informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt".

(Ad 1) Gmina nie posiadała zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

(Ad 2) W 2012 r. zostały wyłapane 4 bezdomne psy i umieszczone w tymczasowym punkcie
przetrzymywania psów przy oczyszczalni ścieków m. Łąkta Górna. Koszt zakupu karmy
w 2012 wyniósł 900 zł. Natomiast 2 psy znalazły miejsce u nowych właścicieli z terenu
Gminy Zegocina.

(Ad 3) Nie dotyczy.

(Ad 4) Na 2013 r. Gmina nie zawierała stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt i nie
udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

(Ad 5) W 2013 r. Rada Gminy do chwili obecnej nie podjęła nowej uchwały, ale moc
obowiązującą posiada uchwała nr XII/81/2012 Rady Gminy Zegocina z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zegocina w 2012 r.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy

Zbigniew Nożkiewicz
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Argos/BOZ

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 27 lutego 2013 13:01
Dołącz: ATT00904.htm; informacja publiczna.docx
Temat: Fwd: udzielenie informacji publicznej Zembrzyce, mp.

Original Message
Subject: udzielenie informacji publicznej
Datę: Wed, 27 Feb 2013 11:49:38 +0100
From: Agnieszka Mikołajek <a.mikolajek@zembrzyce.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>

Urząd Gminy Zembrzyce w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania dot.
sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie.
Pozdrawiam Agnieszka Mikołajek - referent ds. ochrony środowiska
tel. 33/8746-002 wew. 20

2013-05-18
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Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 22 lutego 2013 13:09
Dołącz: ATT00567.htm
Temat: Fwd: Wniosek o udzielenie informacji publicznej Zielonki, mp

Original Message ~ -
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Datę: Thu, 21 Feb 2013 14:35:13 +0100
From: Grzegorz Gałąź <grzegorz.galaz@zielonki.pl>
To: fundacja@proanimals.org

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na Państwa maiła dotyczącego udzielenia informacji
publicznej informuję jak niżej:

1. W 2012 r. Gmina nie miała bezpośrednio podpisanej umowy ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, lecz takową
umowę posiadał Wykonawca, któremu Gmina Zielonki zlecała na podstawie
umowy zadanie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Gminy.

2. W roku 2012 z terenu Gminy Zielonki zostało odłowionych: 23 psy, 9
szczeniąt, l O kotów + 2 mioty kocią.

3. Koszt realizacji zadania odławiania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł **54 853,00 zł. Na Na podstawie wystawionych
faktur
Gmina płaciła za każde odebrane zwierzę z terenu Gminy.

4. Gmina Zielonki jest na etapie podpisywania umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Racławicach "PLAMA".

5. Aktualny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest w trakcie
opiniowania zgodnie z art.l la ust.7 ustawy o ochronie zwierząt.

Z poważaniem
Grzegorz Gałąź

2013-05-18
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