
URZĄD GMINY ANDRZEJEWO
07-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36

tel. (0-86) 271-70-03 Andrzejewo, dmą 26.03.2009 r.
te|/fax (0-86) 271-71-20

NIP 723-123-41-38

UG. 7080/2/09

<4

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku dotyczącego udzielenia informacji

na temat sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd

Gminy w Andrzejewie informuje, że w 2008r. nie była podpisana stała umowa na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt ponieważ nie było zgłoszeń o istniejących bezdomnych

zwierzętach na terenie gińmy Andrzejewo, jednak gdyby przypadki takie wystąpiły

wyłapywanie będzie odbywać się przez podmioty wyłapujące w/w zwierzęta na zlecenie

Gminy.

Z poważaniem

JTA

mgr ANDRZEJ MOLENDA
Sekretan* p^tny



Argos/BOZ

Od: "Wioletta Mechocka" <w.mechocka@gmina-baranow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 kwietnia 2009 10:18
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w Baranowie udziela odpowiedzi na zadane
pytania.
1. W2008r. gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Udzielała
zleceń na wyłapywanie Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Zbigniew Jaworski 05-870 Błonie ul. Krótka 3.
Odłowione zwierzęta umieszczane były w schronisku "Przytulisko" Władysławów ul.Wyprys 13.
2. W roku 2008 odłowiono i oddano do schroniska 10 szt. bezdomnych zwierząt.
3. Cena odłowienia 1 szt. to koszt 450 zł. Ogółem w roku 2008 koszt odłoweinia wszystkich bezdomnych
zwierząt wyniósł 4500zł. Formą płatności były jednorazowe opłaty po przedstawieniu faktury za wykonane
zlecenie.

W razie pytań proszę o kontakt Wioletta Mechocka tel. O 46/ 856 03 20



URZĄD GMINY
05-622 Belsk Duży

ul. Jana Kozietulskiego 4a
pow. grójecki

woj. mazowieckie

OŚ.6134/Z/2/09

Belsk Duży dnia 06.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo Wójt Gminy w Beisku Dużym informuje, że w 2008 r
gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przytuliskiem
„Barnaba" Pani Wiesławy Ewy Biedrzyckiej w Nowej Wsi k. Warki. W 2008r Pani
Biedrzycka odebrała z naszej gminy 72 psy; koszt jaki poniosła gmina to 26 748,37 zł.
Płacimy jednorazowo za odebranie psa i zabranie go do schroniska.

7igurski
Sekretarz Gminy



Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
INFRASTRUKTURY i FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Białobrzegi, dnia 31 marca 2008 roku

WIIiFS 7062/7/2009

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

W odpowiedzi na Państwa podanie z dnia 24 marca 2009 roku, w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt na terenie naszego

miasta i gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przekazuje następujące informacje:

ad 1. W 2008 roku miasto i gmina Białobrzegi miała podpisaną umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszą ich opiekę z Firmą Usługowo-Handlową Leszek

Żurawski, z siedzibą 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15 w okresie do l sierpnia 2008 roku.

W okresie od 4 sierpnia 2008 roku powyższe usługi na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi

świadczyła Firmy Usług Komunalnych Beata Gawlik, z siedzibą 05-600 Grójec,

ul. Poświętne.

ad 2. W roku 2008 w/w podmiot wyłapały łącznie 40 dorosłych psów i 19

szczeniaków, co zostało udokumentowane w formie zdjęć.

ad 3. W 2008 roku na powyższy cel miasto i gmina wydały łącznie 34.815,00 zł.

™ Forma płatności (wynagrodzenie ryczałtowe) - przelewem na konto firmowe po

udokumentowaniu w formie zdjęć wykonania umowy.

Z poważaniem

Z up. I

mgr /Vąe/nj)j$MvM froźniak
Wydziału Inwestycji! Infrastruktury

i Funduszy StruHfurainych

Sprawę prowadzi: Grzegorz Czwordon

tel. 048 6132572 wew. 25
e-rnail: rrg@bialobrzegi.pl

adres; Plac Zygmunta Starego 9 tel/fax. 048 613 2572 wew. 24 i 25
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie NIP 798-125-18-85; REGON 000527641

http://wvvw.bialobrzegi.pl/ BIP: http://biaiobrzegigmw.e-bip.pl/ e-mail:



Wóit Gminy Bielany
08-311 Bielany Bielany, dnia 24.03.2009r.

pow.sokolowski.woi.mazowle*

RKŚ 6052/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt,, Argos "

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r.; Wójt Gminy Bielany

informuje, że w 2008 roku w Gminie Bielany nie wystąpiły zgłoszenia konieczności

wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie poniesiono kosztów realizacji

przedmiotowego zadania.

Woj;
C?/

Wh&niak

Sprawę prowadzi:
Bryńczak Barbara,
tel. 025/787-80-13



/W L.

u AD MIASTA l GMINY
09-320 w Bieżuniu

•.a. 'Virszawska2
te'.' : : 3)6578056

Bieżuń, dnia 23 marca 2009r.
OŚGNiDG 6052-4/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT Fundacji dla
Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, na Państwa wniosek z dnia 23.03.2009r. udziela informacji publicznej na

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

wyłapywanie".

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń nie zawarł dotychczas umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz nie zlecał takiego działania w 2009r.

W przypadku gdy na terenie gminy zaistnieje potrzeba skierowania bezdomnego zwierzęcia pod

opiekę Burmistrz będzie postępował zgodnie ze wskazaniami najbliższego terenowo Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami.

Z lip. BURMISTRZA

mgr int Krzysztof Zakrzewski
SEKREfARZ\GMINY



LilZĄD MIASTA i GMINY
w B ł o n i u

05-870 BŁONIE, Rynek 6
lei. (22) 7253004. fax (22) 7253067 Błonie, dnia 09.03.2009r.

OŚ-7620/^/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23 marca b.r. informuję, iż:
- wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Błonie, w szczególności psów
agresywnych i transportu ich do schroniska wraz z zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje
się z ramienia Gminy Błonie Pan Waldemar Giodecki, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą „Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych" z siedzibą w
Milanówku;
- w ubiegłym roku wyłapano 23 szt zwierząt z zapewnieniem im dalszej opieki,
- gmina za w/w usługi płaci ryczałtowo - U - f w s .

Otrzymują: Z ii|oiłażnienia Burmistrza
1. adresat
2. a/a

N^zelnik Wydziału Rolnictwa
Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska



,
URZĄD GMIN i w DUJJŻAiNOWIE
ul Bankowa 7,09-470 Bodzanów
el. «W4) MWWB.** (024) 260-70-65 Bodzanów, dnia 27.03.2009r.

RiR 7240-31/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009r. (data wpływu do tut. urzędu
23 marca 2009r.), Urząd Gminy w Bodzanowie informuje, iż:
1) gmina od 2007r. ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Firma
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, umowa nr
11741 M/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
2) dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych na koszt gminy w 2008r. - 8
3) koszt realizacji zadania w 2008r. - co miesięczna stała opłata za utrzymanie 10 miejsc dla
bezdomnych zwierząt w schronisku dla Gminy Bodzanów z zapewnieniem ich odłowienia,
transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w kwocie - l 605,00zł.

K I E R O W N I K REFERATU
Rozwoju i Rolnictwa

Małgorzata Cichocka

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



U R Z Ą D G M I N ! Boguty-Pianki 23.04.2009 r.
BOGUTY-PIANKI

97-325 Boguty, wo{. mazowieckie
t*. AJ. Papieża Jana Pawta II 4f

t*ł./fix (086) 277-50-09

RFGG.6134-2/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z otrzymanym wnioskiem 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
Boguty-Pianki 2008 roku nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w związku z
czym brak jest zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych i
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 roku.
Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku był zerowy.



URZĄD GMINY

ROS-6073/2/2009 Borkowice 3.04.2009r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,Urząd
Gminy w Borkowicach informuje:
l .W 2008 roku zlecono l raz wyłapanie bezdomnego psa.
2.Zapewniono mu opiekę na koszt gminy.
3.Koszt realizacji zadania wyniósł 549 zł, płatny był przelewem po wystawieniu
faktury.

WÓJTA

«•**!**&&&.



URZ1Ą13 GJVfINY
O8-412 BOROWIE
ul. A. Sasimowskiego 2

tel. (025) 685-30-70, fax (025) 68-590-72
REGON: 000-533 489; N!P: 826-13-86-190

www.borowio.pi; e-mail.i3minii@borowie.pi
BIP: www.borowie.eobip.pl

Borowie, dnia 2009-04-21

RG 7081-21/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. w sprawie rozwiązania
problemu bezdomnych zwierząt, uprzejmie informuję, iż w 2008 r. na terenie
gminy Borowie pojawiły się psy bezdomne wałęsające się, które znalazły
nowych właścicieli wśród miejscowej ludności. Natomiast 3 psy nie znalazły
nowych nabywców, które na zlecenie Gminy zostały odłowione i odwieziono do
schroniska przez firmę specjalistyczną za co zapłacono z budżetu Gminy
1964,20 zł. /jednorazowo/.
Ponadto informuję, że gmina nie posiada umowy z firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, a w przypadku pojawienia się
bezdomnych zwierząt i braku nowych właścicieli na terenie gminy, zostaną
podjęte działania w celu wyłapania i odwiezienia ich do schroniska, przez firmę
do tego upoważnioną.

Sprawę prowadzi:
insp. Roman Gięło
tel. /025/ 685 90 70

WÓJT GMINY

i. Wiesław



Strona l z 2

Od: "Irena Zalewska" <rolnictwo@branszczyk.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 października 2009 11:41
Temat: informacja publiczna na temat "Opieki nad bezdomnymi zwierzętami"

Brańszczyk, dnia 07.10.2009 r.

OS.6134/12/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

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

W 2008 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Pan Kośnik
Jan zam. Wyszków, ul. Zakręzie 49. Odłowione zwierzęta były
umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej, z którym nasza gmina ma podpisaną umowę na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.
W 2008 r. wyłapano 9 psów, z tego 8 szt. umieszczono w Schronisku w
Ostrowi Maź., natomiast Isukę wysterylizowano, zapewniono jej
rekonwalescencję i oddano do adopcji.
Ogólny koszt realizacji całego zadania wyniósł 9 890,72 zł.

W naszej gminie funkcjonuje forma płatności jednorazowa - za
wykonanie zlecenia.

Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na Państwa
wniosek.

9000-10-08



Urząd Gminy Brochów
Brochów 125

05 - 088 Brochów
Brochów, 03.04.2009 r.

OS.7069/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Brochów w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej informuje:

Ad. l W 2008 roku usługę odłowienia, badania i odwiezienia zwierząt z terenu gminy
Brochów do schroniska powierzyliśmy lekarzowi weterynarii Pani Małgorzacie Szmurło
zam. Pomiechówek. Zwierzęta były przekazywane przez Panią Szmurło do Fundacji „
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie," 05-119 Legionowo, Józefów, ul.
Strużańska 15.

Ad.2 Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie w 2008 roku przekazaliśmy 9 psów.

Ad.3 Za odłowienie zwierząt, badanie i odwiezienie do schroniska w 2008 roku zapłaciliśmy
3150,00 zł, za przyjęcie i utrzymanie zwierząt w schronisku zapłaciliśmy 9 500,00 zł
Łączny koszt wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" 12 650.00 zł.
Płatności jednorazowe, dokonywane przelewem na podstawie wystawionych rachunków.

Z poważaniem

Agnieszka Walisiewicz



GMINY
BRUDZEŃ DUŻY

powiat płocki
woj. mazowieckie

O9-414 Brudzeń Duży
tel. (024) 260-40-13, 260-4O-8I

fax (024) 260-4O-23

RL 7080/5/09

/AT

Bradzeń Duży, dnia 25.03.2009 rok

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym uprzejmie informuje, iż w roku 2008 problem

z bezdomnymi psami rozwiązywaliśmy w następujący sposób:

- korzystaliśmy z usług Płockiej Gospodarki Komunalnej w Płocku w związku z podpisaną

umową ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki w Schronisku dla zwierząt,

- na pokrycie kosztów, związanych z podpisaną umową gmina w 2008 roku wydała 11.556 zł.

- w roku ubiegłym zostało wyłapane przez schronisko 6 psów,

- za realizację powyższej umowy jesteśmy obciążani notą księgową co miesiąc.

isielewski



Urząd Gminy Brwinów
05-840 Brwinów, ul. Grocbiska 12

brwinow@brwinow.pl

II siedziba: 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4a
sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Brwinów, dn. 06.04.2009r.

6073/11/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Brwinowie w związku z Państwa pismem otrzymanym
w dniu 23.03.2009r. dotyczącym udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż:

• na rok 2008 została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z lekarzem weterynarii, a także umowa ze schroniskiem:
Fundacja „EKO - FAUNA" z Lorcina, gmina Nasielsk,

• koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł 29.508,95 zł,
• forma płatności - j ednorazowa.

cki
istrza

centrala S.:(022) 738-25-50, sekretariat S.:(022) 729-59-06, S: (022) 729-56-64
II siedziba: sekretariat S (022) 738-25-66, (022) 729-64-99, S : (022) 729-59-40



Bulkowo, dnia 27.03.2009r

GR 6067'/ 6 / 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

W nawiązaniu do pisma z 18 marca 2009r w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje jak niżej:
- zgodnie z umową podpisaną 28 sierpnia 2007r pomiędzy Związkiem Gmin
Regionu Płockiego a Firmą SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. zp.o
z siedzibą w Płocku Gmina Bulkowo posiada trzy miejsca dla bezdomnych
psów w schronisku w Płocku - zapewnia odłowienie, transport, utrzymanie i
opieka weterynaryjna.
W roku 2008 odłowione i umieszczone w schronisku zostały cztery sztuki
bezpańskich psów.
Koszt realizacji całego zadania w 2008r wyniósł - 5778,0zł forma płatności -
przelew.

fNY/

'mx. mgr ctanislcw Sztendur



URZĄD GMINY CEGŁÓW
05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4
tel. 025-759-59-48, 025-758-63-85

fax 025-759-59-38

GKR.iii-6052/1/09
Cegłów, dnia 06.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2009 r. dot. „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Gminy Cegłów informuje. W ubiegłym roku

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki było wykonywane na

podstawie urnowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" koszt realizacji

tego zadania wyniósł 6100, 00 zł. Ponadto mamy zawartą umowę z firmę, która

do utylizacji.

Jednocześnie prosimy o zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad

wyłapywania bezdomnych zwierząt na Gminy Cegłów oraz dalszego z nlrni

postępowania.

z poważaniem

Krzysztof MMaszewski1 7



strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Mariusz Bogdański" <mbogdanski@komunalna.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2009 09:38
Temat: Udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Celestynów

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. informujemy, że w imieniu gminy Celestynów zadania z
zakresu "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wykonuje Gospodarka Komunalna.
Odp. 1) Gospodarka Komunalna w 2008 r. miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Odp. 2) W 2008 r wyłapano 34 psy i 3 koty.
Odp. 3) Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 15 000 zł. Obowiązującą formą płatności za umieszczenie
w schronisku była płatność jednorazowa.

Z poważaniem

Mariusz Bogdański



hfl

G M I N Y
08-322 u „ , , . onAfl n~ ~~

?»ł~/fax 87 o? 79 Ceranow dnia 2009 .03.27.

Nr 6073/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos „

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy
w Ceranowie informuje :
ad. l w 2008 r. gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie

udzielała zleceń na ich wyłapywanie
ad. 2 w 2008 r. nie wyłapywano bezdomnych zwierząt
ad. 3 w 2008 r. nie ponoszono żadnych kosztów dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami

z up. W)ó j^ a

Katarzyna Kołodziej
SEKRETARZ GMINY



000534836
URZĄD GMINY
w Chlewiskach

26-510 Chlewiska
'" Cf-howsklego 49 Chlewiska dn. 25.03.2009 r.
RR- 6052/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W związku z Waszym pismem z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy w Chlewiskach
informuje, że w 2008 roku gmina nie miała stałej umowy, a także nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Jednocześnie informujemy, że mamy przygotowany projekt uchwały o wyłapywaniu
i umieszczaniu zwierząt w schroniskach, który uzgodnimy z powiatowym lekarzem
weterynarii. Wystąpiliśmy również z zapytaniem do pobliskich schronisk o możliwość
zawarcia umowy i umieszczania w nich bezdomnych zwierząt.

mgr MaMKWarciniak
' ZASTĘPCA WÓJTA



M 7
URZĄD MIASTA I GMINY

w Chorzelach
06-330 Chorzele, ul.Ogrodowa l

tel. (029) 7515161, tel/fax (029) 751568*
NIP 761-11-94-90? Chorzele, dnia 25.03.2009 rok

Or. 9. 6071/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos*

Warszawa.

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapy wanie"przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuję:

W 2008 roku gmina nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie i
umieszczenie bądź wyłapywanie zwierzęcia, gdyż nie zachodziła taka konieczność,
a w związku z tym nie poniosła żadnych kosztów na te działania.
Należy jednak podkreślić, że w 2007 roku Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
zamówił identyfikatory dla psów w liczbie 3000 sztuk oraz zlecił ich rozprowadzenie
i rejestrację pośród mieszkańców miasta i gminy będących posiadaczami tych
zwierząt

W 2009 roku została przeznaczona kwota w wysokości 25000,00 złotych na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wprowadzone identyfikatory pozwolą ustalić
właścicieli bezdomnych zwierząt.

Nadmienię, że z chwilą wystąpienia problemu bezdomnych zwierząt,
wyłapywania ich oraz umieszczenia w schronisku, Urząd Miasta i Gminy
w Chorzelach, podpisze stosowną umowę z podmiotem prowadzącym taką
działalność.

Z poważaniem

Zup. BUMISTRZA

wizSEKRERMASTAIGMINY



MLU R Z Ą D GMINY
wChynowie

05-650 Chynó*. pow grójecki
woj mazowieckie

m ((M8) 66-U2-97, 66-142-19. 66-141-43
MTto (0481 68-142-14 Chynów, dn. 15.04.2009r.
RN. 6134/7/09

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

Urząd Gminy w Chynowie w odpowiedzi na Państwa pismo udziela informacji
min. Gmina w 2008 roku tj. od 22.01.2008r. do 31.12.2008r. miała podpisaną
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panią Ewą Biedrzycką, która
prowadziła przytulisko „Barnaba" zlokalizowane w Nowej Wsi gm. Warka.
W/w umowa została rozwiązana z dniem 02.09.2008r. na podstawie art.491 § l k.c.
Według raportów z terenu naszej gminy od 30.01.2008r. do 19.08.2008r.
Pani Biedrzycką odłowiła 55 szt. bezpańskich psów.
Gmina za odłowienie l psa płaciła 200 zł., każdorazowo po wystawieniu rachunku.

WÓJT GMINY



U R Z Ą D G M I N Y
06-400 Ciechanów

ul. Fabryczna 8 Ciechanów, dn. 14.04.2009 r.
tel. (0-23)672-22-10
fax (0-23) 672-26-46

RG. 6134/4/09

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

Urząd Gminy Ciechanów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że w 2008 roku Gmina Ciechanów

podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie , który

dysponuje specjalistycznym sprzętem i schroniskiem dla zwierząt w miejscowości

Pawłowo gm. Regimin.

Na koniec roku 2008 r. w schronisku przebywały 2 szt psów ,koszt realizacji

całego zadania związanego z wyłapywaniem i przetrzymywaniem zwierząt wyniósł

12977,46 zł.



Ciechanów, dnia 24.03.2009r.

IMiOŚ.7080 - 6/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18.03.2009r. w sprawie informacji za
2008r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:

1. Gmina Miejska Ciechanów posiadała w 2008r. umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie na działalność ochronną
przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Pawłowie, które jest własnością w/w
Przedsiębiorstwa.

2. Ogółem w 2008r. wyłapano i przyjęto do schroniska 105 psów z terenu
Ciechanowa. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób
stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki
zwierzętach oraz w sposób okresowy dwa razy w roku na terenie całego
miasta. Okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się
każdorazowo w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta, które jest
podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. W czasie
okresowego wyłapywania zwierząt w maju i listopadzie 2008r. wyłapano i
umieszczono w schronisku 20 psów, w tym 6 szczeniaków

3. Na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w 2008r. przeznaczono w
budżecie miasta 209.000,- zł. Zapłata odbywała się w formie ryczałtowej
miesięcznej za całokształt zadań w tym zakresie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/alMiOŚ.

Do wiadomości:
1. PUKSp. z o.o.

06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 83

EA/EA



M 7

ul.Czachowskjogo 1, 27:310 Ciepielów/
Rsif«rat liolriictwa,

Infrastruktura i Inwestycji
tel. (048) 8'78-m£47;'-?^x'(04«) 378-80-80

e-mail: grnina(2>ciepielow pl
NIP 811-11-83-781

RRII.6052/4/2009

Ciepielów, dnia 1.04. 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z. dnia 18 marca 2009 roku.

Urząd Gminy w Ciepielowie informuj e,że odpowiedź na pytania
przedstawione we wniosku jest negatywna.

ZASTĘPCA

Andrzej

VOJTA
H

Hyc



AH
URZĄD GMINY

°?" p,3w.C^Ł<i'A Czamia' dnla 3° marCa 2°°9 r'
woj. nwowtecfcte

Nr 6073/5/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie
ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Czarni uprzejmie informuje, że w 2008 roku

nie były zawierane umowy, ani też udzielane zlecenia na wyłapywanie zwierząt

bezdomnych. Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z utrzymywaniem czy

umieszczaniem zwierząt w schronisku. Na terenie gminy Czarnia nie występuje

problem „bezdomnych zwierząt".
/ x"" i

J T A

Pli*
SfcKRETARZ^MINr



URZĄD GMINY CZERWIN
Plac Tysiąclecia 1

0 7 - 4 0 7 C Z E R W I N

To os3°<T;M 5" Czerwin, dn. 23.03.2009 r.

0716/1/09

Biuro Ochrony Z\vierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca
2009 r. uprzejmie informuję:

1. w roku 2008 Gmina Czerwin nie podpisywała stałych umów ani nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki,

2. nie odnotowano przypadków wyłapywania zwierząt lub zapewnienia im opieki na
koszt Gminy,

3. w roku 2008 nie poniesiono kosztów opieki nad zwierzętami.

l up. W/ÓJTA

mgr inż. Roman Pęksa
6 SEKRETARZ GMINY



U R Z Ą D G M I N Y
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

ul. Wł. Jagiełły 16

^$$*wt£!Sw-M Czerwińsk nad Wisłą dnia 16.04.2009

Nr. RRG 6052/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 roku Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą niniejszym informuje:
W dniu 15 lutego 2008 roku Wójt Gminy zawarł umowę na wyłapywanie bezdomnych
psów i kotów i odwiezienie ich do schroniska z Lecznicą Weterynaryjną w Płońsku ul.
Młodzieżowa 17, lek. wet. Stanisław Szymczyk.
Koszty poniesione przez naszą Gminę celem wyłapania i transportu zwierząt do
schroniska w roku 2008 wyniosły 267,50 zł.

Z poważaniem

WÓJT GMJ ÎY

Michałwaierysiak



kl

rząd Gminv ^erwonka
;o-232 cierw^fc.. kościańska Czerwonka, dnia 07.04.2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w

Czerwonce przesyła następujące informacje:

1. W 2008r. Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt s.c, ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Maź.

2. W 2008r. wyłapano 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.300,10 zł, była to jednorazowa

formą płatności za przyjęcie i utrzymanie psów, odłowienie i dostarczenie do

schroniska.



Art.

URZĄD
111 j*^' .-•> ^ -

05-152" C Z O ó 'ri Ó W Czosnów, dnia 04.05.2008r.
województwo mazowieckie
tg 785 02 01, tel./fax 785 00 5?

R.G.OŚ.7080/^/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie "na terenie gminy Czosnów wyjaśniam :

AD. l Gmina Czosnów miała podpisaną umowę z fundacją „ EKO- FAUNA" w Lorcinie w

w zakresie:

• odławiania i przyjęcia w schronisku bezdomnych zwierząt,

• objęcia opieką przebywających w schronisku zwierząt,

z dniem 8 kwietnia 2008r. umowa uległa rozwiązaniu (decyzja Powiatowego Lekarza

Weterynarii o wstrzymaniu działalności schroniska)

W dniu l października 2008r. Gmina zawarła umowę z Panią Małgorzatą Szmurło lekarzem

weterynarii w zakresie świadczenia usług odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

Czosnów.

W dniu 15 października 2008r. Gmina zawarła umowę z Panem Zbigniewem Moraczewskim

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „ Przyjaciel" w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami domowymi z terenu naszej Gminy. Koszt za przetrzymywanie

zwierząt w schronisku wynosi 5,85 zł brutto za dobę l zwierzęcia.



05-252 Dąbrówka
tel. iO-29> 7S7 80 02

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A,04-806 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009r.Urząd Gminy w Dąbrówce informuje, że gmina

ma zawartą umowę na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt z Panem

Markiem Klamczyńskim -Lecznica Weterynaryjna w Wołominie, ul. Sikorskiego 97 , który ma zawartą

umowę ze schroniskiem w Celestynowie ,ul. Prosta 3 na umieszczenie wyłapanych zwierząt.

W roku 2008 wyłapano i umieszczono w schronisku 17 psów. Koszt realizacji całego zadania wynosiła

17 000 złotych. Płatność za opiekę realizowana była na bieżąco za każde zlecenie umieszczenia

zwierzęcia w schronisku.

Z-up j OJ TA
SEKRETARZ^GMłNY

\arczmarczyk
r



URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie
tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34

www.debewielkie.pl, e - maił debewielkie@wp.pl

Urząd Gminy uębe wieiKie
ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie
1 (025)

Dębe Wielkie, 4 kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa
Dot. Udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie

gminy Dębe Wielkie

Urząd Gminy Dębe Wielkie udziela informacji na temat wyłapywania

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dębe Wielkie:

Ad. l Gmina Dębe Wielkie w bieżącym roku, jaki w 2008 roku, zleciła wyłapywanie

bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" 05-300 Mińsk

Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NI? 822-187-13-06. Firma ta z terenu naszej

gminy umieszczała bezdomne zwierzęta w schroniskach: w Przytulisku „Barnaba"

Wiesława Ewa Biedrzycka (05-660 Warka, Nowa Wieś 65) oraz w Społecznym

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, 05-4 TO Cclestynów ul. Prosta 3, które za

opłatą sprawowały dalszą opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami.

Ad. 2 Odłowiono 15 sztuk bezdomnych zwierząt, w tym: 9 sztuk trafiło do

schroniska (7 sztuk do schroniska Przytulisko „Barnaba" w Nowej Wsi oraz 2 sztuki

do schroniska w Celestynowie), l szt. trafiła do ZOC), a 2 zostały uśpione, 2 sztuki

nie przeżyły transportu po zdarzeniu drogowym ora/, l sztuka trafiła do adopcji.

Ad. 3 Gmina Dębe Wielkie w 2008 roku poniosła łączny koszt za opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami w wysokości 10 675,00 zł brutto (słownie dziesięć tysięcy

sześćset siedemdziesiąt pięć zł). Koszt ten wynika z faktur VAT wystawianych przez

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERRO", w skład wartości faktur wchodzi również

jednorazowa opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku, adopcję
lub uśpienie oraz opiekę weterynaryjną.

Przygotowała:
mgr inż. Małgorzata Tkaczyk - inspektor ds. rolnictwa i infrastruktury komunalnej
tel. 025 756 47 52

W Ó J T

mgr Hama



A^
URZĄD GMINY
W DŁUGOSIODLE „i. Kościsk, 2

07-210 Długosiodto

Telefon (0-29) 74-12-512; 526
Fax (0-29) 74-12-512

Długosiodło dn.04.06.2009 r

Rr.wet.0717-47 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W związku z pismem, dotyczącym sposobu realizacji obowiązku wynikającego
z art.l l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt uprzejmie informuję,
że Gmina Długosiodło zgłasza telefonicznie Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Bąkówka; Ostrów Maź. potrzebę odłowienia bezdomnych psów.
W/w schronisko posiada stosowne dokumenty niezbędne do prowadzenia

tego rodzaju działalności gospodarczej.
Gmina Długosiodło w roku 2008 na realizowanie w/w zadania wydała 9.513.08
- 7 szt. zwierząt.

;amem

mgr Ewa m Karczewska



W Ó J T GMINY
D O B R E

05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki l

woj. nwowierkie Dobre? dn 3 l .03.2009 r.
GKI.6073/12/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 informuję, że Gmina Dobre realizowała

zadania z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt na zasadzie udzielanych zleceń firmie PW

PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W 2008 roku Gmina Dobre udzieliła zlecenia na odłowienie jednego psa. Koszt na realizację

wyżej wymienionych zadań w 2008 roku to 854,00 zł brutto.

Przygotował:
M.Kalinowski — pracownik UG Dobre
tel. 025757 11 90wew. 27



pl
G M I N Y

ttUSta J-S»!S!lW3 Domanice,dn. 03.04.2009r.
ii? MłP:82M6"""""
0705/8/09

f (I H 00039*? W"P: 821 -l 6-19-019
GGOSR/r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt,, Argos"

Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Domanice informuje :

l. W 2008 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i / lub zapewnianie im opieki.

W związku z tym odpowiedź na pozostałe pytania jest negatywna.

iłwr.



^jiwasta i Gminy w Drobinie
Drobin, dn. 17.04.2009 r.',« '-> i O Drobin, pow. psociu,

. - , mazowieckie
»MVH 41 fax 260-10-62

RRG.76T5/1/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dn. 18.03.2009 r., (data wpływu do Urzędu 23.03.2008 r.),
w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r.
0 dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)
oraz art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227), Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
przekazuje n/ w informacje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Tak. Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego, który ma podpisaną umowę
z Firmą SITA PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku na odłowienie oraz transport bezdomnych
zwierząt do schroniska z terenu gmin członkowskich oraz zapewnienie opieki
nad zwierzętami w schronisku.
Ważność umowy od dn. 01.09.2007 r. do dn. 31.10.2010 r.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach, które wyłapano i/lub którym zapewniono opiekę
na koszt Gminy w 2008 roku?
W 2008 r. wyłapano 2 bezdomne psy.
3. Jaki był w 2008 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna) ?
W 2008 r. koszt realizacji całego (w/ w) zadania poniesiony prze Gminę wyniósł 5.778,00 zł
i była to forma opłaty ryczałtowej.

Zup. BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat.
2. RRGA/a

Sprawę prowadzi:
Anita Ptasik-Domeradzka
Inspektor ds. ochrony środowiska
Td. 024/260-14-41 wew. 106
e-mail: rrgumgdrobin@wp.pl



,

GMINY DZIERZGOWO
06-520 Dzierzgowo

Ul. T. Kościuszki 1 Dzierzgowo, dn. 25.03 .2009r.
6134/1/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",

informuję, że w 2008 roku Gmina Dzierzgowo nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz nie było dokonywane ich wyłapywanie ze względu na brak

konieczności podejmowania w/w działań.

z up. V

SFKREWIj
fyfwwski
f GMINY



URZĄD GMINY GARBATKA-LETNISEO
ul. Skrzyóskich l

26-930 Garbatka-Letnisko
Garbatka-Letnisko dn. 03.04.2009 r.

OŚ. 6134/3/09

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

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej prowadzonej przez Gminę Garbatka-

Letnisko opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

a) w 2008 roku Gmina Garbatka - Letnisko miała podpisaną umowę z Panem Arturem

Bielawskim - Lekarzem Weterynarii zam. Lublin ul. Legionowa 7 a/6

b) w 2008 roku z terenu naszej gminy zostało odłowionych 7 bezdomnych psów i 2 mioty;

c) koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosiła 2 514.50 zł

d) 321 zł jest to koszt jednorazowego umieszczenia bezdomnego psa w schronisku.

mor



WÓJT GMiNY Garwolin, dn. 26.03.2009 r.
Garwolin

woj. mazowieckie

KS. 6073/6/2009

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18 marca b.r. w sprawie
udzielenia informacji na temat bezdomnych zwierząt informuję, że:

Gmina Garwolin problem bezdomnych zwierząt rozwiązała podpisując
umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na odłowienie i
transport psów do schroniska. Jest to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO" 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23.

W 2008 roku na wyżej określony cel gmina wydała 4.477,40 zł, za
odłowienie 5 psów i uśpienie l psa. Odpłatność za świadczone usługi gmina
uiszcza po otrzymaniu faktury.

Z UD

Sprawę prowadzi: SEKRETARZ G M I N Y
Hanna Bauk -
kier. ref. gosp. komun.,
ochrony środowiska i rolnictwa
tel. 025 6820560 wew. 38



MIASTA
Garwolin 05-05-2009 r.

GARWOLIN
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15,
tel.(0 25) 684 34 23, fex 684 34 66

KS.7080-02/09

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

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami"
informuję, że na terenie miasta Garwolin w 2008 roku odłowionych zostało 11
bezdomnych psów, które odstawione zostały do schroniska. Usługi w zakresie
odławiania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów wykonuje na nasze
zlecenie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" z Mińska Mazowieckiego.
Ogólny koszt tych usług za ubiegły rok wyniósł 9 000,00 zł brutto słownie:
dziewięć tysięcy złotych. Opłata za odłowienie i dostarczenie do schroniska
bezdomnych psów uiszczana była każdorazowo po akcji i po przedstawieniu
faktury i potwierdzenia odstawienia zwierząt do schroniska.

W 2008 r. pracownicy Urzędu wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzali
akcje sprawdzania i monitorowania terenów miasta w zakresie wałęsających się
bezdomnych psów. Zmniejszenie ilości odławianych bezdomnych psów na terenie
miasta Garwolin związane jest z oddaniem do użytku obwodnicy miasta Garwolin,
a co za ty idzie z mniejszą ilością zatrzymujących się w naszym mieście
samochodów, z których właściciele porzucaj ą zwierzęta.

Za opóźnienia w przesłaniu informacji bardzo przepraszamy.

Z poważaniem:

Sporządził:
Albert Baran
S 7864243



URZĄD MIASTA I GMINY
w Gąbinie

ul. Stary Rynek 16, 09-530 GĄBIN G3bin' dn' 2009-04-15
tel. (024) 267^ l-oj

GK 0717-2/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku dotyczącego udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, zawiadamiamy:

1. Urząd Miasta i Gminy Gąbin w roku 2008 udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt Firmie Usługowej „HERKULES" Zbigniew Szczeckowicz Kotliska 6,

Natomiast opiekę nad zwierzętami sprawują dwa schroniska:

a) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew

Moraczewski Kotliska 13

b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt Płockiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Płock ul. Parowa 20

2. W roku 2008 na koszt gminy wyłapano i zapewniono opiekę dwóm psom.

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2008 zamknął się kwotą -13 357,60 zł.



URZĄD GMINY GIELNIOW

Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów
tel.(48) 672-00-11, 672-01-66, fax.(48) 672-00-04

www.gielniow.radom.pl
e-mail: gmina@gielniow.radom.pl

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

Sprawa: informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Wasze pismo z dnia:
18 .03.2009r.

Znak: Nasz znak:
Or. 6134/1/09

Data:
25.03.2009r.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy odpowiedź:
ad.l. w 2008 roku gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt ( nie zaistniała ku temu przesłanka). Obecnie w w/w sprawie
prowadzone są negocjacje z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Przysusze.

ad. 2. w 2008 roku nie było żadnego przypadku wyłapywania błąkających się
bezdomnych zwierząt ( nie zaistniała przesłanka). W związku
z powyższym nie było potrzeby zapewniania opieki.

ad. 3 mając na uwadze pkt.2 nie wystąpiły żadne koszty ( żadne zwierze nie
zostało umieszczone w schronisku).

Zastępca/WÓJTA

MacJę/Stoliński



B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy CHinQjg*iv

OŚ 7062-19 709

Glinojeck dnia 15. 04. 2009 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos'
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 8 marca 2009 roku ( data wpływu
23. 03. 2009 roku ) udzielam odpowiedzi na zadane pytania.
Ad 1. Miasto i Gmina Glinojeck ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki w Schronisku dla Zwierząt.

Ad 2. złapano jednego psa, który został przekazany do Schroniska dla zwierząt
w Pawłowie oraz 8 szt psów, które zostały przekazane właścicielom
nieruchomości.
Aktualnie w schronisku przebywa - 5 szt psów.
Ad. 3 opłata miesięczna za l szt. wynosi - 226,92 zł x 12 m-cy = 2.723,04 zł,-

Z poważanie

B



URZĄD GMINY Gniewoszów
26-920 GNIEWOSZÓW

ul. Lubelska 16
Gniewoszów, dnia 25 marca 2009

GTK 7062/5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gniewoszowie udziela informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. gmina nie miała w 2006r. Zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub

zapewnienie im dalszej opieki, doraźnej pomocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

udziela nam Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach , ul. Dęblińska 2;

2. w 2006r. Na koszt gminy został wyłapany l pies

3. całkowity koszt realizacji jaki gmina poniosła wyniósł 342,40 zł (słownie: trzysta

czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy), forma płatności jednorazowa za umieszczenie w

schronisku

SEKRETARZ GMINY
()Mr

mgr htioela Kierasińsks

Otrzymują:

1. Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

2. a/a



WÓJT GMINY
Gołymin- Ośrodek

woj. mazowiQfki0

IOŚ. 6134-6/2009

Gołymin-Ośrodek 2009-04-22

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuje że ;

1) Gmina Gołymin-Ośrodek na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych
psów posiada zawartą umowę Nr 8/ Sch z dnia 13.01.2006 roku na czas
nieokreślony z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w
Ciechanowie, ul. Gostkowska 83

2) W roku 2008 tylko zapewniono opiekę na koszt Gminy nad jednym
zwierzęciem (psem).

3) Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosił 2679,12 zł.
Forma płatności co miesiąc płatna przelewem po otrzymaniu faktury.



URZĄD MIASTA GOSTYNINA
ul. Rynek 26,09-500 Gostynin, tel. 0-24-236-07-10, fax.0-24-236-07-12

www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 25.03.2009 r.
K. 7083-11/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 a, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r., w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposoou i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta Gostynina uprzejmie informuje, że:

1. Gmina Miasta Gostynina w roku 2008 miała podpisaną umowę ze
Zbigniewem Szczechowiczem prowadzącym Firmę Usługową „Herkules"
z/s w Kotliskach, 99-300 Kutno, na wyłapywanie bezdomnych i
wałęsających się zwierząt domowych z terenu miasta Gostynina oraz ich
transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych.
Gmina Miasta Gostynina w roku 2008 miała również podpisaną umowę
ze Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z/s w Kotliskach 13.
99-300 Kutno.

2. W roku 2008 wyłapano na terenie Gminy Miasta Gostynina i przekazano
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych 15 psów.
Stan na dzień 31.12.2008 r. utrzymywanych psów na koszt Gminy Miasta
Gostynina w schronisku wynosił 33 szt.

3. Wydatki z tytułu wyłapania bezdomnych zwierząt wyniosły 3.781,80 zł.
Koszty z tytułu utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel", łącznie w 2008 roku
wyniosły 62.588,79 zł.
Wartość usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt wynosiła
4,70 zł/szt./dobę netto plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości
22%, tj. łącznie 5,73 zł/szt./dobę.
Należności zostały uregulowane po przedstawieniu faktur.

2 up. Burmistrz*

NACZTLLNn-; WYDZIAŁU
Cu;poi;.v; !'»;:y,;:i::li ..<, Odm?py Środowiska,

Uolnictw:. i.Leśnictwa

Jtó
mgr inz. Halina Fijalkowska

Otrzymują.:
1. Adresat
2. Wydz. K.-a/a



2009 MflR 26 10:56 URZFJD GMINY GOSTYNIN 242360769 stl

URZĄD GMIN¥
ul. Rynek 26

09-500 GOSTYNIN
610022854 (5^ Gostynin dnia 2009.03,26

Nr G 6052, 2 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt,. Argos "

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Gminy Gostynin
informuje:
1 . Gmina Gostynin posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z

podmiotem specjalizującym się w tym zakresie. Posiadamy również umowę
ze schroniskiem dla zwierząt, gdzie psy po wyłapaniu są umieszczane.

2. Wyłapano 19 psów, które zostały umieszczone \v schronisku na koszt gminy,
natomiast dla 2 bezdomnych psów znaleziono opiekuna.

3. Na realizację w/w zadań w 2008 roku wydatkowano 43 60x98 zł w tym:
- koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem 5264.70 zł

bezdomnych psów.
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów 38261.78 zł

umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin
- szczepienie 2 bezdomnych psów 79.50 zł

^ up. Wójt*
Kieiowalk Referaw Geota$

Gospod ajMCruBtsfni i Roiiuctw,?



URZĄD GMINY
05-610Goszczyn,ul.Bądkowska2

P°w-grójecki woj. mazowieckie
tei. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Goszczyn, dnia 26.03.2009 rok

GK. 7083/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"

ul. Gancarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z 18.03.2009 rok Urząd Gminy Goszczyn informuje,
że w 2008 roku Gmina Goszczyn nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnianie im opieki oraz nie wyłapywano żadnych bezdomnych zwierząt na
terenie gminy w 2008 roku.

Z poważaniem:

W Ó J T 0 M I N Y

mgrinż. Sf, wski



AlZ.
U R Z Ą D G M I N Y

GOWOROWO
07440 GOWOROWO, ul. Ostrołęcka 21

tel.lfax (029) 76140 66

Goworowo, 2009-04-29
Nr 6052/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do wniosku z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Goworowo
informuje, że w roku 2008 z terenu gminy Goworowo, przekazanych zostało
do Schroniska w Kruszewie 43 bezdomnych psów. Koszt realizacji całego
zadania wyniósł 20.984,00 zł., forma płatności - jednorazowa za umieszczenie
w Schronisku. Określony podmiot nie jest zainteresowany podpisaniem umowy
z gminą..

Wyłapywanie odbywa się w miarę potrzeb, po uprzednim podaniu
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o rozpoczęciu
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Z u



Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo, tel./fax 276-21-12
DOW sierpecki, woj. mazowieck-e

Regon P00533653
Gozdowo, dnia 08.04.2009r.

RBK 7614/19/2009

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r., przesyłam informację na temat

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

wyłapywanie".

1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r., stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt V lub zapewnianie im opieki?

W roku 2008 Gmina Gozdowo podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów;

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach które wyłapano i/lub którym

zapewniono opiekę na koszt gminy w 2008 roku?

W 2008 roku Gmina Gozdowo nie zlecała wyłapywania bezdomnych psów z

terenu Gminy. Od stycznia do końca marca 2009r., wyłapano 5 bezpańskich psów

z terenu Gminy Gozdowo.

3. Jaki był w 2008 r., koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności

za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przybywających pod opieką, inna)?

W ubiegłym roku gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją zadania,

zaś od stycznia do końca marca 2009r., Gmina Gozdowo wydała kwotę 761,28zł.

Otrzymują: W Ó J T^/l l N Y

.7. Adresat

2. A/a mgr Dariusz Kalkowski



JRZAD MIASTA i GMINY
ul- 3-go Maja 10

05-530 GÓRA K A L W A R I A
te!.(22) 727-34-11 do 13

łax.(22J 727-13-78

RGK.GKO -7062//7/ 708 Góra Kalwaria, 2009.03.26

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie bezdomnych zwierząt
informujemy następująco:

w 2008 roku na podstawie zawartej umowy, Fundacja dla Ratowania
Bezdomnych Zwierząt „EMIR", Oddział ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia
Wola, odłowiła na terenie gminy i umieściła we własnym schronisku 43
bezdomne psy - kwota umowy 49.500 zł. brutto, płatność ratami
miesięcznymi,
na podstawie zleceń indywidualnych, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PERRO odłowiono 6 sztuk agresywnych psów, kwota zleceń 7800 zł.,
lekarzowi weterynarii wydano 12 zleceń w celu opatrzenia i leczenia psów
rannych - kwota 1718 zł.

Kierownik Referatu
Gospodarki iKomunalneir\)L<

RenafaLasecka



GMINY
08-404 GÓRZNO

w oarwoliński, woj. mazowieckft
^ ^"14-05-378

Górzno, dnia 03.04.2009 r.
PPR i L 6134/ /2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 roku Urząd Gminy
w Górznie uprzejmie informuje:

ad. pkt l W 2007 roku były udzielane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
psów firmie pod nazwą:
Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne — Wędkarski
lek. wet. Stanisław Szymczyk ul. Młodzieżowa 17, 09 - 100 Płońsk

ad. pkt 2 Nie odstawiono do schroniska żadnego psa.

ad. pkt 3 W 2008 r. nie było wydatków za wyłapanie psów oraz
umieszczenie ich w schronisku. W jednym przypadku pojawienia
się rzekomo bezdomnego psa policja ustaliła właściciela psa
i pies wrócił do swojego właściciela.

Gminy

Opracowała:
T. Rusak
tel./025/6812254
we w. 3 8



Jfc\I^MiJVV *VGOŻDZIE
26-634 Gó/d, ul. Radomska 7

wiat radomski Gózd^ 30.03.2009r.
)j. mazowieckiewo. mazowece

te! /fax iQ48l320-20-97; 384-04-00
RGG-6134/01/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „AGROS"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze zapytania dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd Gminy w Goździe
informuje, że na terenie naszej gminy nie była prowadzona akcja wyłapywania bezdomnych
zwierząt, gmina nie ma podpisanych umów ze schroniskami pomimo starań zmierzających do
ich zawarcia . Trzy schroniska do których występowaliśmy, odmówiły zawarcia urnowy z
powodu braku miejsc . Innych schronisk w okolicach nie ma .

Zdarzały się sporadyczne sygnały o wałęsających się psach, ale nie wskazywały na
potrzebę ich wyłapywania . Takich sygnałów było kilka . Innych informacji wskazujących na
potrzebę podjęcia działań zmierzających do ochrony zwierząt nie było . Nie było sygnałów,
wskazujących na zagrożenie zwierząt bądź niebezpieczeństwo dla ludzi ze strony zwierząt.
W 2008r. nie wyłapywano zwierząt, nie zapewniano im opieki i nie poniesiono z tego tytułu
kosztów.

Obecnie, z ostrożności prowadzimy dalsze działania w kierunku zawarcia umowy w
sprawie wyłapywania zwierząt i zapewniania im opieki na wypadek powstania takiej potrzeby
Powyższe informacje przekazujemy zgodnie z Waszym wnioskiem . Z udzieleniem niniejszej
informacji nie są związane dodatkowe koszty .

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

2. A/a

WÓJT GMINY GÓZD

mgn Adam Jribloński



U R Z Ą D GMINY
28-903 Grabów n/Pilica

powiat koziariicki
woi. mazowieckie

«-Ś4 ta. (Ml) M2-70-B

Grabów n/Pilicą, dn.2009-04-01

OS.7062-19/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul.Garncarska 37A,04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą

uprzejmie informuje;

- w 2008r. P. Ewa Biedrzycka na zlecenie Wójta Gminy odłowiła z terenu naszej gminy 28

szt. bezpańskich psów - wystawiając faktury VAT;

• 18.02.2008r. - l szt.dorosła;
• 25.02.2008r. - 2 szt.dorosłe;
• 26.03.2008r. - l szt.dorosła + 11 szczeniąt;
• 28.04.2008r. - 2 szt.dorosłe + 4 szczenięta;
• 15.05.2008r. - l szt. dorosła;
• 03.06.2008r. - 6 szt.dorosłe

Koszt usługi 12.254,00 zł.

W związku z postępowaniem karnym toczącym się przeciwko P.Ewie Biedrzyckiej

Urząd Gminy w chwili obecnej nie korzysta z usług firmy przez nią prowadzonej .

W gminie nie działa system obowiązkowej rejestracji psów.

Jednocześnie informujemy, że częste są przypadki przygarnięcia bezpańskich zwierząt

przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Grabów n/Pilicą.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.

Z u p l l W ó j t a
inż. Jadwiga Maliszewska
Inspektor ds. o<łhrony środowiska

i gospodarki n erucnomościami



AVZ

URZĄD GMINY GRĘ8KÓ W
ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków

pow. węgrowski, woj. mazowieckie

GK.6074/2/2009

Grębków dnia 30.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2009 r. Urząd Gminy w Grębkowie

informuje:

1. w razie konieczności zlecamy wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

Firmie P.W. PERRO Marzena Golańska Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

wcześniej było to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów

Mazowiecka

2. w 2008 r. 10 szt psów zostało wyłapanych i objętych opieką na koszt Gminy

3. w 2008 r. Gmina wydała na ten cel 8.329,67 zł., forma płatności - jednorazowa na podstawie

wystawianych faktur za wykonaną usługę.

w
ć.

Aśan Szewski



Ml
URZĄD MIEJSKI

Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Wsi
05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32 A
W. 02? 755 55« (O? 755 2016 wew. 139,143 Grodzisk Mazowiecki, data 2008-03-31

OŚ.7080/45/09

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009 r.,
który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 25.03.2009 r. informuję:
Ad. 1.
Gmina Grodzisk Mazowiecki realizując ustawowy obowiązek zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom zawarła w 2008 r. umowy z podmiotami świadczącymi usługi w
omawianym zakresie tj. Waldemarem Gródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych mającą siedzibę w
Milanówku przy ul. Brwinowskiej 50 oraz z fundacją „Niedźwiedź" prowadzącą schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach gmina Puszcza Mariańska.
Ad.2
Zbiorcze dane ilości wyłapanych i umieszczonych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
2008 r.: 72 szt., w tym 7 psów odebranych właścicielowi decyzją Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego z uwagi na złe warunki bytowe.
Ad.3
Mając na uwadze rozszerzenie przez gminę Grodzisk Mazowiecki obowiązku zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom o wprowadzenie alternatywnych rozwiązań takich jaki:
program zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych
miotów), czipowanie psów koszty całego zadania w 2008 r. wyniosły 178 438,23 zł. Ww.
kwota zawiera również koszt umieszczenia w schronisku psów odebranych właścicielowi, na
podstawie decyzji Burmistrza, której nadano tryb egzekucyjny.
Jednocześnie informuję, że forma płatności za umieszczenie psów w schronisku to zarówno
miesięczny ryczałt jaki i jednostkowa stawka przyjęcia zwierząt.

Z poważaniem

Nacłelnik
Wydziału Q0rifsq/ Środowiska

_awomir Pietraszek



URZĄD GMINY l MIASTA
05-500 Grójec

ul. J. Pitsudskiego 47
tel.(048)664-30-91

fakt: <048) 6M-21-03 Grójec, dn. 16 kwietnia 2009 r.

GK-IY-7182/ o£ /09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że gmina

Grójec na wykonanie takiej usługi podpisała umowę zlecenie (od dnia 01.01.2008 r. do

30.06.2008 r.) z Panem Leszekiem Żurawskim, 05-600 Grójec ul. Poświętne 15. Umowa ta

została rozwiązana, a od lipca 2008 r. do końca 2008 r. podpisano umowę zlecenie z Firmą

Usług Komunalnych Beata Gawlik.

Bezpańskie zwierzęta chwytane są na podstawie zgłoszeń od mieszkańców naszej

gminy. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy Straży Miejskiej informują o tym fakcie podmiot

świadczący usługi w tym zakresie. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt przewiduje

wypłatę wynagrodzenia w formie ryczałtu, bez względu na ilość wyłapanych zwierząt.

W związku z tym gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych zwierząt. Na terenie gminy nie

prowadzone są stałe lub okresowe akcje wyłapywania zwierząt, gdyż realizowane jest to na

bieżąco.

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu w razie potrzeby poddane są obserwacji i badaniu

weterynaryjnemu /w razie zaistnienia pogryzienia/, a zdrowe zwierzęta oddawane są do

adopcji przez podmiot świadczący usługi na terenie giełdy zoologicznej w Słomczynie.

Wymieniony podmiot zajmuje się również przypadkami zwierząt potrąconych,

rannych, potrzebujących opieki weterynaryjnej.

W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł około 30000 zł. brutto, płatne

przelewem na rachunek zleceniobiorcy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lx<Ori—./̂  ,
Tadeusz Krzyżdhowski



WÓJT GMINY GRUDUSK
06-460 Grudusk, u!. Gechomwsko 54

woj. mazowieckie Grudusk, 1 7.04.2009 r.

OŚR 706 1 -3/2009

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

W odpowiedzi na przesłany wniosek z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu:
23.03.2009 r.) dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w 2008
roku" przesyłam informacje na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Ad.l. W 2008 roku Gmina Grudusk miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Sp. z o. o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

Ad.2. W roku 2008 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy - 5 szt. zwierząt.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł: 12230,38 zł (w tym 10614 zł za
przetrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt w Pawłowie k. Ciechanowa i 1616,38 zł za
akcje związane z wyłapaniem bezpańskich psów z terenu gm. Grudusk).
Forma płatności za opiekę - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Otrzymują: w ó J
l. Adresat



OD : LJRZftD GMINY GZY

U RZĄD GMIN Y
OM 26 Gzy

pow. pułtuiki, woj. ma^w^kie
W 56M 3-76-1*,, REOON 000533624

Nr 61 34-1/2009

NR FflKSU : 0236913167 01 CZE. 2009 11:46 STF

Gzy, dnia01.06.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo 7. dnia 23.03.2009r. informuje, że Urząd Gminy nie posiadał
w 20Ó8r. żadnych stałych umów lub zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i / l u b zapewnienie im opieki.

I, Urząd Gminy w 2()08r. próbował nawiązać współprace z następującymi schroniskami:

t . Schronisko dla zwierząt ul. Prosta 3.05-430 Ceiestynów
2. Schronisko dla zwierząt Pawłowo. 06^400 Ciechanóxv
3. Schronisko dla zwierząt ul. Strużańska 15, 05-119 Józefów k/ Legionowa
4. Schronisko dla zwierząt Boguszycc Małe 25, 96-233 Boguszyce Małe
5. Schronisko dla zwierząt Karabiewice 11 k/ Żyrardowa, 96-122 Karabiewice
6. Schronisko dla zwierząt ul. Brwinowska 48, 05-710 Milanówek
7. Schronisko dla zwierząt ul. Witosa 19. 26-617 Radom
B. Schronisko dla zwierząt ul. \*a Skraju 2Cr 02-197 Warsr^wa
9, Schronisko d la zwierząt uł Baletowa 30,02-867 Warszawa A±yl

10. Schronisko dla zwierząt ul. Czysta 3? 05-731 Żyrardów

Wszystkie w/w placówki odmówiły współpracy.

H. W 2008r. na terenie gminy nie wyłapano żadnych zwierząt oraz nie zapewniono opieki na
koszt gminy.

III, Gmina w 2008r, nie ponjosła żadnych kosztów.

Jra Fojańska
Sekretarz Gminy



URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza l

tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

WGKI762-...f:r\.V..../09
Halinów, dnia 25.03.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.03.2009 r., (data wpływu: 23.03.2009 r.), Urząd Miejski w Halinowie informuje, iż w roku
2008 Gmina miała podpisaną umowę zlecenie na odławianie bezdomnych zwierząt z Panem
Dominikiem Szostakiem oraz umowę z Lecznicą w Wołominie, która zapewniała opiekę
wyłapanym zwierzęta i przekazywała do schroniska z którym miała podpisaną umowę.

Jednocześnie informujemy, iż w roku ubiegłym zostało odłowionych 46 psów, które
zostały przekazane do schroniska.

Ponadto informujemy, iż łączny koszt ww. usług wyniósł Gminę w 2008 r. - 42 999,48 zł
brutto.

.lnika Wydziału
unalnej ijnwestycji

Opracowała
Mgr mi. Olga Maria Lopuchin
Inspektor ds ochrony środowiska



URZĄD GMINY
08-206 HuszlOW Huszlew, dnia 06.04.2009r.
NIP 537-16-42-304

ROL.6052/4/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009 roku

niniejszym informuję :

1. W roku 2008 nie miałyśmy podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Własnym transportem zawieźliśmy l psa do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej

Podlaskiej.

3. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania wynosił:

- 300 zł ( słownie : trzysta złotych), za umieszczenie psa w schronisku,

- 50 zł.(pięćdziesiąt złotych), za transport psa do schroniska.

- 350 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt zł) Razem koszt

4. Była to jednorazowa forma płatności za umieszczenia psa w schronisku .

tniuk



U R Z Ą D GMINY
96-520 IŁÓW

por-Sochaczew.woj.mazowieckie Ifów dni& 30 03 2009 r

GGR6134/ 709

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku na Państwa pismem z dnia 18 marca 2009 roku oraz na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. 2001, NR 112, póz 1198)
informujemy że od dnia 10 czerwca 2008 roku Gmina Iłów ma podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Firmą Usługową „HERKULES", Kotliska 6, 96-300 Kutno oraz ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel", Kotliska 13, 96-300 Kutno. Na
dzień dzisiejszy w w/w schronisku przebywa sześć psów z terenu Gminy Iłów.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2 952 zł 39 gr, w skład czego wchodziła opieka
weterynaryjna, opłata za schronisko oraz ryczałt. Opłata dokonywana jest w formie przelewu.



Iłża dnia 14.04.2009 r

U r z ą d M i e j s k i w i ł ż y Biuro Ochrony Zwierząt
R e f e r a t R o l n i c t w a . Gospodarki •• M ~ • ,

Nieruchomościami i Octuony Środowisk, Fundacji dla Zwierząt „Argos'
u! Rynek 11. 27-100 Iłża 04-886 Warszawa

tet. 048 341 22 28 fax 04* 616 63 oc ^ Garncarska 37 A.

Nr.RGN.7080/4/09.

W odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie , Urząd Miejski w Iłży informuje :
W 2008 r gmina ogłosiła przetarg na profesjonalne odławianie i transport bezpańskich
zwierząt, oraz usługi towarzyszące . Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta na
wykonanie w/w zadań.
W 2008 r gmina poniosła wydatki w kwocie 598 zł to jest i koszty odbioru i utylizacji
zabitych psów w wypadkach samochodowych w ilości 3 szt.

B U R MJ S T R Z

Andrzej Imtskwa



6MINA IZABELIN
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

d. 3 Majo 42, 05-080 IZABELIN tel. (22) 7228963/48
fax: (22) 7228006 komunalny@i2obelin.pl
NIP 118-17-62-339

ROŚ/7080/220/3/2009 Izabelin, 6.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. uprzejmie informujemy, że:
1. W 2008 r. Gmina Izabelin współpracowała z trzema wykonawcami w zakresie

wyłapywania zwierząt bezdomnych i zapewnienia im opieki:
• w okresie od 9 stycznia do 30 czerwca - zlecenie

Agro-Pomarzany Pogotowie Weterynaryjne, ul. Słowińska 24, 05-840
Brwinów;

• w okresie od 15 września do 31 grudnia - umowa
Przychodnia Weterynaryjna, ul. Charłampa 6, 05-080 Izabelin;

• w okresie od 16 lipca do 31 grudnia - umowa
Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przyjaciel", Kotliska 13, 99-300 Kutno.

2. W 2008 r. z terenu Gminy Izabelin wyłapano 27 szt. bezdomnych zwierząt z czego 10
szt. trafiło do schroniska.

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2008 r. w zakresie wyłapywania i opieki to
16.436,78 zł.
Jeżeli chodzi o płatności za opiekę w schronisku to opierały się one na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką (stawka za utrzymanie jednego
zwierzęcia wynosiła 5,73 zł/dobę, dodatkowo w przypadku braku nowych zwierząt w
miesiącu rozliczeniowym schronisku przysługiwał ryczałt w wysokości 300,00 zł).

Z poważaniem

Z up. WÓJWSM1NY
KIEROWNIK REFEAATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

OCHRONY ŚR01DÓWPJM ROLNICTWA

mgr ini, AnKAzą/



URZĄD G M I N Y JABŁONNA
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Jabłonna, 2009-03-25
OŚ.6134-7/09

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

dot.: wniosku z dnia 18.03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.03.2009 r. informuję, że:

1. Urząd Gminy Jabłonna w 2008 r. miał podpisaną umowę z Fundacją „Centrum

Ochrony Środowiska" z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, na

wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy

Jabłonna w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno koło

Nasielska.

2. W 2008 r. wyłapano i przyjęto 35 do schroniska sztuk bezdomnych zwierząt

z terenu gminy Jabłonna.

3. W 2008 r. Gmina Jabłonna na wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie

bezdomnych zwierząt w schronisku wydała - 28950 zł. Forma płatności:
1 jednorazowa za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku.

(Otrzymują:
sL/ Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Gminy w/ m



U R Z Ą D GMINY
ul. Klonowa 14

08-3<&Mfltfflfe Łącka Jabłonna Łącka 24.03.2009
woj. mazowieckie

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania informuję:

ł. Gmina Jabłonna Łącka w 2008 r nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2008 nie wyłapywano żadnych bezdomnych zwierząt

3. Nie poniesiono żadnych kosztów dotyczących w/w czynności

WÓJT G

X^Grze/dfz Popowski



URZĄD GMINY JADÓW
05-280 Jadów

ul. Jana Pawła II17
łel. (25) 675-40-46, łax 675-43-84

Jadów, dnia 14.04.2009 r.
OS.R. 0566-20/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. informuję, że Gmina

Jadów miała w 2008 r. podpisaną umowę w zakresie wyłapywania, transportu i utrzymywania

w schronisku bezdomnych zwierząt z Firmą Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek

Klamczyński, ul. Sikorskiego 97, 05-200 Wołomin. W 2008 r. łącznie złapano 38 psów.

Wynagrodzenie za wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt zostało ustalone

w postaci miesięcznego ryczałtu w wysokości 2 140 zł. brutto (słownie: dwa tysiące

sto czterdzieści zł. brutto). Całkowity roczny koszt realizacji zadania wyniósł 25 680 zł.



URZĄD GMINY
9f- •> I |;ii:t<.rów. ul. Warszawska 3.1
pvv."::i !'/'X,;.i<,!;i, woj. mazowieckie

tel. (0-4(3) 850-40-26, 856-40-69
171 :?l./fax(0-4fe>,855-21-88
ROŚ 7084/ 9/09 Jaktorów dn. 26.03.2009r.

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

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

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

Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że w 2008r. udziela zleceń Firmie Handlowo

Usługowej AGRO POMORZAN Jan Kuczmera, Brwinów ul. Słowańska 24 na usługi w

zakresie wyłapywania bezpańskich psów. W 2008r. dokonaliśmy 4 adopcji bezpańskich

psów prywatnym osobom. Psy zostały zaszczepione, odpchlone na koszt Urzędu Gminy.

Gmina Jaktorów pomaga /wykonano 26 drewnianych psich bud dla psów, dostarczyliśmy ok.

6 ton marchwi i ziemniaków/ Fundacji „Niedźwiedź' w Korabiewicach k/ Puszczy

Mariańskiej.



ni
Urząd Gminy Jakubów

05-306 Jakubów
Jakubów, dnia 27 marca 2009 roku

GR.6052-6/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku, dotyczące sposobu

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

uprzejmie informuję, że gmina Jakubów nie posiada zawartej umowy na przyjmowanie

i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z terenu gminy Jakubów następuje interwencyjnie po uzyskaniu przez Urząd Gminy informacji

o pojawieniu się takiego zwierzęcia na terenie gminy. Następnie Wójt Gminy zleca

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania bezdomnych

zwierząt ich wyłapanie, transport oraz umieszczenie w schronisku.

W 2008 roku nie odłowiono bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jakubów.

Ptrowski

we prowadzi:
Marzena Sadach
tel. 0257579190



URZĄD GMINY
05-604 Jasieniec

ul. VVarecKa 42
pow. grójecki, woj. mazowieckie
taUlw (048) 661-35-81, tal. 661 -35-70 Jasieniec, dn. 16 kwietnia 2009 r.

Oś.3134-2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1. W 2008 r. Gmina Jasieniec miała podpisane umowy z Wiesławą Ewą Biedrzycka-

Przytulisko „Barnaba", 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 6 m 78 oraz z Firmą

Usług Komunalnych Beata Gawlik, 05-600 Grójec, ul. Poświetne 15.

2. W 2008 roku wyłapanych zostało 10 szt. dorosłych psów i 4 szt. szczeniaków.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 r.- 6558 zł.

. WÓIJi

L ( a Skarżyńska
K i e r o w n i k Referatu Działalności

Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt

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

2. A/a



URZĄD GMINY
W JASTRZĘBIU
26-502 J a s t r z ą b

Jastrząb dma24.04.2Q09r.

Znak: ROŚ 6073/6/2009r

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że nie ma
zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie ponosił z tego
tytułu w 2008r kosztów.
Nadmieniamy, że wystąpiliśmy do kilkunastu schronisk o zawarcie umowy
i otrzymaliśmy odpowiedź odmowną lub żadnej odpowiedzi. W związku z tym
zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu schroniska, które by zawarło
umowę na wyłapywanie i opiekę bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.



fet
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26-631 Jastrzębia
Powiat radomski, Województwo mazowieckie

Konto: BS Radom 05 9147 0009 0021 0656 2000 0005 NIP: 796-18-52-392 Regon: 0005 34 799

SEKRETARIAT
WÓJT
TEL./FAX
(48) 384 05 05

INFRASTRUKTURA
(48)38405 11

GOPS
(48) 384 05 07

Internet:

w

www.bip.jastrzebia.pl

e-mail:

urzad@j astrzebia. pl

wojt@jastrzebia.pl

gops@jastrzebia.pl

sekretarz®) astrzebia. p

Jastrzębia dnia 2009.03.25

6061/33/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009r Urząd Gminy w Jastrzębi
informuje , że w 2008r nie mieliśmy podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i nie ponieśliśmy żadnych kosztów z tym związanych.



URZĄD GMINY
u l . Warccka 19

26-660 J e d l m s k
REGON 000540179 NIP 796-12-02-688

Jedlińsk 25.03.2009.

RSG-6134/1/09

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

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt, informujemy, że na podstawie zleceń w 2008 r firma z
Grójca ul. Poświętne 15/6 wyłapała szt. 12 za kwotę 2000 zł.

IT

''ojciech Walczak



OD : GZUK w Jednorożcu NR FflKSU : 0297518366 09 KWI. 2009 11:22 STR.

06-'j2;> Jednorożce
tai. 029 75

.
yi. Saiona 3J
33 86

. 141189583
Jednorożec> dnia 09-04-2009r'

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

W nawiązaniu do skierowanego do Urzędu Gminy w Jednorożcu wniosku o
udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009r, udzielamy odpowiedzi na zadane
pytania:

Odpowiedź na pytanie nr:
1, W 2008r. mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem

Stanisławem Szymczak, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk.
2, W związku, że w 20G8r. nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o błąkających si<?

bezdomnych zwierzętach nie mieliśmy żadnej interwencji w tej sprawie.
3, W związku, że nie mieliśmy żadnej interwencji w 2008r. w sprawie bezdomnych

zwierząt nie ponieśliśmy żadnych kosztów.

W 2008r. oddaliśmy do utylizacji Iszt. lani jelenia oraz Iszt. byka jelenia, które
ucierpiały w kolizji z autami. Utylizacją, zajęła się firma PPH „HETMAN" Florianów 24,
99-311 Bedlno, Spalarnia nr. 04058102, Olszówka, 87-400 Golub- Dobrzyń.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Gminnego Zespfiiw^flfi/ Komunalnych



Urząd Miasta Józefów?
Referat Gospodarki K o m u n a l n e j

ul. Kard. Wyszyfiskiego 1
05-420 Józefów

GK.7080-3/2009 Józefów, dn. 06.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję:

1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dostarczenie ich do schroniska oraz opiekę
weterynaryjną Miasto Józefów ma podpisaną umowę z firmą Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97.

2. W roku 2008 wyłapano i dostarczono do schroniska 24 bezdomnych psów. 2 psom
udzielono pomocy lekarskiej.

3. Koszt realizacji zadania poniesiony przez Miasto w 2008 r. wyniósł brutto
22 437,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem i 90
groszy) - płatne przelewem bezpośrednio po wykonaniu usługi potwierdzonej
protokołem przekazania.

Refera

mgr

N I K
omunalnej



URZĄD GMINY
07-420 Kadzidło

woj. mtSckto Kadzidło, dn. 02.04.2009 r.
IK.7614-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca
2009 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy, że gmina Kadzidło w 2008 r
posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
z Firmą Usługowo - Handlową „CANIS" Wiesława Rykowska, 07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. Sikorskiego 10/3. W ramach powyższej umowy wyłapano i przewieziono do
schroniska 4 bezdomne zwierzęta. Łączny koszt realizacji usług objętych powyższą
umową wyniósł 3.904,00 zł i był zrealizowany w 3 płatnościach (jednorazowo za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku).

Z poważaniem

mgr TCazimierz Bielski
inspektor ds. inwestycji gminnych



000536396
U R Z Ą D GMINY
05-085 K A M P I N O S

ul. Niepo'.alcmowska 3
lei 725 00 43, 725 00 35

KIP 529-14 53-156
(13)

Kampinos, dn. 16.04.2009r.
ŚG. 6134-2/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2009r. Urząd Gminy w

Kampinosie informuje:

1. Podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta jest Pan Waldemar Gródecki

właściciel Interwencyjnego odławiania Zwierząt Dzikich Udomowionych

ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek.

2. W roku 2008 wyłapano na terenie Gminy Kampinos 11 szt. bezdomnych

zwierząt (psów).

3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2008r. - 13 259 zł. Forma płatności na

zasadzie jednorazowych opłat.

Z poważaniem

Z " P o w a ż n i e/n i W ó j i o

inż. WMWzalewska
Kierownik

neierafu £-odov.' -,,.-: r' L-"-i'u^arK; Gruntami



ul

tel./fax (0-29) 777-90.85

OS -0717/^/09

Klembów, dnia 21.05.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 kwietnia 2009 (data wpływu 04.05.2009r.)

w sprawie zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w

Klembowie uprzejmie informuje:

1. w 2008 roku Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

udzieliła zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki:

Panu Markowi Klamczyńskiemu, Usługi Weterynaryjne, ul. Sikorskiego 97, 05 - 200

Wołomin oraz Panu Kazimierzowi Góralskiemu - lekarz weterynarii.

2. w 2008 roku wyłapano 3 bezdomne psy z terenu Gminy Klembów,

3. w 2008 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki Gmina

Klembów wydała 3 214,00 zł.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Ewa Cholewińska 029 777-99-40.

Jednocześnie z uwagi na dużą ilość korespondencji wpływającej do n/Urzędu przepraszam za

nieudzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r.

Z poważaniem

mgr inż. Paweł Bednarczyk
Kierownik Referatu

ds. lnwssfvcH i Rozwoju Gminy



ML
Strona l z l

Od: "Agnieszka Żabińska" <a.zabinska@karczew.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 maja 2009 15:56
Temat: informacja publ. na temat opieki na bezdomnymi zwierzętami

Witam,

w związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji
zadania publicznego "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w roku 2008 Urząd Miejski w
Karczewie informuje, że:

w roku 2008 Gmina Karczew miała podpisane umowy na:

• wyłapywanie agresywnych, bezdomnych psów, stanowiących zagrożenie dla
mieszkańców, odwiezienie do schroniska, oraz w przypadku ugryzień wykonywanie
obserwacji. Umowa była podpisana z lek. weterynarii p. Stanisławem Szymczykiem,
właścicielem firmy "Specjalistyczna Lecznica Małych zwierząt. Sklep zoologiczno-
wędkarski" z siedzibą w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 17,

• sterylizację przygarniętych suk i kotek w celu zmniejszenia liczebności bezdomnych
zwierząt, pomoc w razie nagłych wypadków. Umowa była podpisana z lek, weterynarii p.
Mirosławem Dąbrowskim - właścicielem firmy "Przychodnia dla zwierząt" z siedzibą w
Karczewie przy ul. Żeromskiego 27.

Wyłapano 8 szt. psów. Koszty poniesione - 5649,6 zł
Wysterylizowano 7 suk i 19 kotek dodatkowo przeprowadzono dwa zabiegi weterynaryjne w
nagłych wypadkach. Koszty poniesione - 4 087,4 zł

Przepraszamy za zwłokę z odpowiedzą, spowodowaną długą nieobecnością jednego z dwóch
pracowników zajmujących się sprawami ochrony środowiska.

2009-05-09



Strona l z l

Od: "Ochrona Lirodowiska UM Kałuszyn" <rolnictwo@kaluszyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2009 09:23
Temat: odp. na pismo z dnia 18 marca 2009 r.

Urząd Miejski w Kałuszynie
Kałuszyn dn. 01.04.2009 r.
ul. Pocztowa
05-310 Kałuszyn

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w 2008 r. gmina miała
stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki z firmą "PERRO" z siedzibą w
Zamieniu, ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki. Ilość bezdomnych zwierząt które zostały wyłapane i
zapewniono im opiekę to 5 psów.
Koszt realizacji wyniósł gminę 5124,00 zł, była to opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
w tym abonament roczny w wysokości 732,00 zł.

onnn



,
URZĄD GMINY KAR

ul. Pułtuska 3
06 425 Karnie wo

pow, makowski, woj. maź jriecKie
NlP 568-1 3-77-859, tel. 029

Karniewo 2009-03-25

RIPPRGGOS-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy Karniewo uprzejmie
informuję:

1. W 2008 roku Gmina Karniewo posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
terenu Gminy Karniewo i utrzymywaniu ich w schronisku dla zwierząt z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 oraz
zawarła umowę z Specjalistyczną Lecznicą Małych Zwierząt w Płońsku
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk

2. W 2008 roku wyłapano l psa.
3. Za wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku łącznie wydano 7 953,00 zł.

Opłata za utrzymanie psów jest ryczałtowa oparta o bieżącą ewidencję zwierząt
przebywających w schronisku.



URZĄD GMINY KLWÓW
Referat Rolnictwa, Zagospodarowania

Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35
tel. (048)67 10010 wew. 18

RPŚ.I.7081-1/09

Klwów, dnia 09.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy Klwów informuje, że

problem bezdomnych zwierząt jest u nas rozwiązany następująco:

ze względu na typowo wiejski charakter gminy, gdzie 99% zabudowy to zabudowa

zagrodowa i jednorodzinna, bezdomne zwierzęta (najczęściej psy) są chętnie zabierane przez

miejscowych gospodarzy, gdzie pełnią rolę strażników posesji. W ten sposób mają

prawidłową opiekę, są dokarmiane i żyją w przyzwoitych warunkach.

W związku z powyższym udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte

w przedmiotowym piśmie jest niemożliwe.

" Z up. WÓJT

Piotr
Kierownik Referatu Rolnika, Zagospodarowania

Przestrzennego, Inirai.- .kuir. Technicznej
i Ochrony Środowiska



WI.7081/ /09
Kobyłka 20.04.2009r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r. dotyczące sposobu

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, Urząd

Miasta Kobyłka na podstawie art. 6 ust. l pkt 4a ustawy o dostępie do

informacji publicznych (Dz.U. nr 112, póz. 1198 z 2001r ze zm.)

informuje, że w 2008 roku Gmina zawierała umowy z prowadzącym

Usługi Weterynaryjne p. Markiem Klamczyńskim z siedzibą w Wołominie

przy ulicy Sikorskiego 97. Umowa określała obowiązki polegające na

wyłapywaniu i odwożeniu do schroniska bezdomnych zwierząt oraz

zapewnienie im należytej i kompleksowej opieki weterynaryjnej. Za

wykonane usługi rozliczaliśmy się miesięcznym ryczałtem w kwocie 2889

zł brutto. Rocznie jest to 34668 zł brutto. W roku ubiegłym zostało

wyłapanych 56 bezpańskich psów.

Jednocześnie informuję, że dwukrotnie przeprowadzone

postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym nie przyniosło

roztrzygnięcia.



KOŁBIEL
ul. Szkolna 1

05-340 Kołbiel
MIR §22-10-20-459 Kołbiel,dn. 26.03.2009 r

GNiG 6052 / 6/ 2009

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

W odpowiedzi na pismo nr MZ 97 z dnia 18 marca 2009 r
dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zdania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Informuję, że Gmina nie ma zawartej umowy ze schroniskiem na
przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.
W 2008 r z terenu gminy odłowiono i dostarczono do schroniska 8 szt
bezpańskich psów.
Bezdomne psy z terenu Gminy umieszczane są w Społecznym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie
oraz w Przytulisku „Barnaba" w Warce.
Jednorazowo za umieszczenie psa ,Gmina uiszcza opłatę w wysokości
854,00 zł za sztukę.

JTA



Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin—Jeziorna
tel. 022/756-40 29, 756 31-90

RO/6134/3/2009 Konstancin-Jeziorna, dnia 08.05.2009 r.

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

dot.: bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna informuje, że w 2008 r. bezdomne zwierzęta z terenu gminy odławiane były

przez weterynarza, Pana Dariusza Różyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą

pod nazwą Prima-Vet Export-Import Dariusz Różycki, z siedzibą w Konstancinie-

Jeziornie przy ul. Długiej 8. Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany był m.in. do:

odławiania, na telefoniczne zgłoszenie, bezdomnych zwierząt z terenu gminy,

wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji wszystkich odłowionych, bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna oraz wszystkich, którym udzielona

została pomoc lekarska,

przekazywania zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym

zapewnić im należyte warunki bytowe,

przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna do

schronisk lub przytulisk z którymi gmina miała podpisane odrębne umowy,

odrobaczania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym

zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku,

niesienia pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz ratowania ich

życia i zdrowia w innych przypadkach.

Dodatkowo gmina korzystała z usług Społecznego Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt w Celestynowie oraz Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR

w Żabiej Woli.

W 2008 roku na koszt gminy (70.000,00 zł brutto) wyłapano i zapewniono opiekę

114 psom, 63 kotom oraz łabędziom i jeżom.

Rozliczenie za w/w zadania następowało w formie comiesięcznych faktur

wystawianych według faktycznie wykonanych usług.

K I E R Ó W ]
Wydziału Rolnictwa 3chr6nŚ/odowiska



URZĄD GMINY
KORCZEW

08-108 KORCZEW, ul.Ks.Brzósk!20a
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

tfil./fax 631-20-22
MIP 82-i-^0-1'l-"53n, RFGON 000536261

Korczew, dnia 03.04.2009 r.

GR.6032/1/02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dmą 18.03.2009 r. w sprawie sposobu
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Korczewie informuje, że w roku 2008 Gmina
Korczew nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki.
W roku 2008 wyłapano interwencyjni e 3 bezdomne, agresywne psy
i przekazano je do schroniska.
Odłowu dokonało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100
Lubartów prowadzone przez Małgorzatę Szumiało.
Za wykonanie usługi i umieszczenie psów w schronisku dokonano zapłaty
jednorazowej, gotówką w wysokości 350 zł. za l szt. + podatek VAT 22% =
1 050 zł.

W

inż. ShwmirWasilczuk



URZĄD GMINY
O7-12O Korytnica

tel. (O-25) 661 22 84
Korytnica dn, 23.03.2009r.

RK. 6134/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Korytnicy uprzejmie informuje:

ad. l - W 2008 roku gmina nie podpisywała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki,

ad.2 - W 2008 roku nie wyłapywano i nie zapewniano opieki zwierzętom na koszt gminy,

ad.3 - W 2008 roku gmina nie przekazywała zwierząt do schroniska i nie ponosiła żadnych
kosztów związanych z realizacją takich zadań.

Sprawę prowadzi:
Bożena Pogorzelska
tel.(025)6612-281



\D GMINY
w K o t u n i u

ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń
lax. /025/ 632-78-30, tai. /025/ 641-43-15

NrRRG.7224/4/09 Kotuń.2009.03.26

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009roku informuje ,że w roku 2008
na wniosek mieszkańców gminy zleciłem Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
„PERRO" w Mińsku Mazowieckim wyłapanie 2szt. bezdomnych psów i
oddanie ich do schroniska.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł :2391,20 złotych.



[KU

Kowala.2009.04.24

URZĄD GMINY
w KOWALI

woj. mazowieckie
26-624 K O W A L A

BGKR-6134/5/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul.Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r., dotyczącego
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania " , Urząd Gminy w Kowali informuje,że w 2008 r.:

l .nie podpisał stałej umowy i nie udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt

2. nie wyłapywał bezdomnych zwierząt i nie ponosił w związku z tym
kosztów utrzymania zwierząt

3. nie umieszczał jednorazowo w schronisku zwierząt i nie prowadził
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

2 jap. WÓJTA r

mgrWiotr Markieu
K!E

5(olntetw3! Oedrsny §n



Znak: GS 7080/1/2009 r. Kozienice 6.04.2009 r.

Urząd Miejski w Koziemcact
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

tel. (048) 611-71-00
fax: (048) 614-20-48

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04 886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Urząd Miejski w Kozienicach w odpowiedzi na pismo z dnia 18.marca 20069r.
przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania publicznego
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad. l. Gmina Kozienice zawarła porozumienie z Kozienicką Gospodarką Komunalną
sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach ul. Przemysłowa 15, w sprawie wyłapywania i
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wyłapane psy umieszczane są w schroniskach dla
bezdomnych zwierząt.

Ad. 2. W roku 2008 wyłapano 304 psów

Ad. 3. Koszt zadania w roku 2008 - 219.929,77 zł. (Płatne w oparciu o ewidencję
wyłapanych i odstawionych zwierząt)

mgr inż. Ikresa Starzytfeka
D Y R E K T O R

Wydziału Gospodarki l
Roh)ictvv,:> i Środowiska

f ' 7 / ' y 7 ifl TAi ^tAiMA«U <^ u Jv \J -—

i/A1

9

f^lc



r es i Strona l z l

Od: "Łukasz Wojtalewski UG Krasne" <lukasz@krasne.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2009 11.44
Temat: Odpowiedź Urzędu Gminy Krasne, pow. przasnyski na wniosek o udzielenie informacji

publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009 r. na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Krasne, pow. przasnyski informuje, że w 2008 r. Gmina udzieliła
jednego zlecenia na odłowienie i umieszczenie w schronisku 3 bezdomnych psów. Koszt
realizacji zadania wyniósł 3.513,60 zł. (3 x 960,00 zł + 22% VAT).
Płatność jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie w schronisku, na podstawie wystawionej faktury
VAT - przelewem na numer rachunku bankowego zleceniobiorcy, którym była Firma Usługowo-
Handlową„CANIS" 07-400 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3.



URZĄD

,P 10-07-341, REGON 000538952

Krasnosielc dnia 25.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt " Argos "

ul.Garncarska 37 A

04-885 Warszawa

Urząd Gminy w Krasnosielcu odpowiadając na pismo z dnia 18 marca br.

uprzejmie informuje,że w roku 2008 nie udzielał zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt celem zapewnienia im właściwej opieki.

W związku z powyższym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na

realizację powyższego zadania.



Kuczbork-Osada, dn. 02.04.2009 r.

U R Z Ą D G M I N Y
w Kuczborku Osadzie

09-310 KUCZBORK
tel./fax 657 62 59

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, w odpowiedzi na pismo z dnia 18
marca 2009 roku, informuję, że w 2008 roku:

1. Gmina Kuczbork-Osada nie miała podpisanej umowy oraz nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. Nie zanotowano przypadków wyłapywania ani utrzymywania zwierząt na
koszt gminy

3. Nie poniesiono kosztów na w/w cele

owski



U R Z Ą D G M I N Y
05-334 LATOWICZ

woj. mazowieckie
te!. 7.5 710-80 lub 90

6134/03/09
Latowicz, dnia 25 marca 2009 roku

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
marca 2009 roku informujemy, iż Gmina Latowicz w 2008 roku nie miała na
stałe podpisanej umowy. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt było zlecane
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300
Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie informujemy, iż w roku 2008 z terenu Gminy Latowicz
odłowiono 15 szt. bezpańskich zwierząt na łączną kwotę 10 675,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

i up. W 0.1^

•Ma



Legionowo, 01.04.2009 r.
Urząd Miasta Legionowo
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel.766-40-26 lub 766-40-28 , fax 774-02-32;
e-mail: komunalny@um.legionowo.pl

GK.7080-3/09
Biuro Ochrony Zwierząt

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

fax: (0-22) 615-52-82
e-mail: boz@boz.org.pl

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 r., udzielamy poniżej informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:

adl)
W 2008 r. Gmina Legionowo miała podpisaną stałą umowę z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska
Pożytku Publicznego ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, prowadzącą schronisko dla zwierząt w
Chrcynnie, na przyjmowanie, utrzymywanie, wyłapywanie i kastrację bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Legionowo: w dniu 24 grudnia 2007 r. została zawarta umowa na świadczenie wskazanych usług
w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2008 r.

ad 2)
W okresie od l stycznia do 31 grudnia 2008 r. wyłapano 47 sztuk zwierząt , a 33 szt przekazano do
schroniska

ad. 3)
Koszt realizacji zadania (przyjmowanie, utrzymywanie, wyłapywanie i kastracja bezdomnych zwierząt
od l stycznia do 31 grudnia 2008 r.), wynikający z w/w umowy wyniósł 34.730 zł
Forma płatności, zgodnie z zapisem w umowie, to stawki ryczałtowe brutto:
1) w zakresie przyjmowania, utrzymywania i kastracji bezdomnych zwierząt:
- za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go, niezależnie od okresu pobytu w

schronisku,
- za podjęcie akcji udzielenia pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w schronisku, np. konieczność

eutanazji po wypadku lub zgłoszenie się właściciela zwierzęcia,
- za kastrację suki do 10 kg,
- za kastrację suki powyżej 10 kg,
- za kastrację kotki,
- za kastrację psa do l O kg,
- za kastrację psa powyżej l O kg,
- za kastrację kota;
2) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt:
- za wyłapanie i przewiezienie do schroniska jednej sztuki zwierzęcia, w tym suki z miotem,
- za transport jednej sztuki zwierzęcia w tym suki z miotem (bez akcji wyłapywania).
Niezależnie od faktu podpisania umowy z w/w Fundacją, Gmina Legionowo zakupiła i przekazała w
2008 r. dziesięć ton węgla za 7.000,00 zł, Fundacji „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie",
na rzecz prowadzonego przez Fundację schroniska.

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Gospodarki komunalnej
Informację opracował: Krzysztof Włochiński - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Informację udostępnił: Aleksander Rogala-Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Z up. Pteryjlenta Miasta

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej



UKZĄD GMINY LELIS
07-402 L E L I S LellS'

ul. Szkolna 37
woj. mazowieckie

Nr ROŚ.6052-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie

informacji publicznej Urząd Gminy w Lelisie uprzejmie informuje:

1. Gmina nie posiadała w 2008 r. stałych umowna wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

2. W 2008 r. zlecono firmie USŁUGOWO-HANDLOWEJ „CANIS" 07-400

Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 odłowienie 3 bezdomnych psów i

umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

3. Koszt wykonania usługi wyniósł 2.928 zł.

mgnńż. Stanisiśw Subda



jiiî i -.,S.H>MCIIN
05-155 Leoncin, ul. F'i»fty:zaniów •:
NJf 531-13-59-622, REGON 000538981
M./lax022 785-65-82 (85), 022 785-66-00

woj. mazowieckie

GOŚ - 6075/9/2009 Leoncin, dnia 30 marca 2009 r.

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

Urząd Gminy Leoncin w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. uprzejmie
informuje:

Do tej pory Urząd Gminy Leoncin posiadał zawartą umowę na przyjmowanie
i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Józefowie k/Legionowa oraz odrębną umowę z lekarzem wet. na odławianie i transport
psów do Schroniska.

W związku z wyłapywaniem tych zwierząt, transportem do Schroniska i zapewnieniem
fachowej opieki dostarczonym zwierzętom w tym: wykonanie niezbędnych zabiegów
weterynaryjnych takich jak szczepień, sterylizacji, odrobaczania, w niektórych przypadkach
leczenia - Gmina Leoncin w 2007 r. poniosła w wys. 4150 zł, a w 2008 r. poniosła koszty w
wys. 2440 zł. Ogółem Gmina umieściła przez ten okres w schroniskach 21 szt. bezdomnych
psów.

Forma płatności zgodnie z umową była ustalana indywidualnie tzn. od każdego psa
i osobna opłata wg. wcześniej ustalonych zasad.

Ze względu na brak miejsc we wszystkich okolicznych schroniskach, żadne z tych
schronisk nie chciało zawrzeć umowy z Gminą na przyjmowanie bezdomnych psów
w bieżącym roku. Z powodu przepełnienia również Schronisko w Józefowie k/ Legionowa
nie wyraziło zgody na przedłużenie dotychczasowej umowy. Wyraziło zgodę jedynie na
interwencyjne, jednorazowe umieszczenie psa w schronisku, za wcześniej wynegocjowaną
cenę.

Józef mosakowski
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URZĄD GMINY w LESZNIE
05-084 L E S Z H O

pow. wsrgzawski zachodni
woj. mazowieckie

tel. 7258452, 7258005
yg/

Oś - 7080/4/2009
Leszno, dmą 25.03 .2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r. uprzejmie informuję, że Gmina Leszno
ma podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z Panem
Waldemarem Gródeckim właścicielem firmy Interwencyjne Odławianie Zwierząt dzikich
i Udomowionych mieszczącej się w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 50.

Zwierzęta trafiają głównie do Fundacji „Niedźwiedź", która znajduje się w
Korabiewicach 11; 96-122 Puszcza Mariańska reprezentowanej przez Panią Magdalenę
Szwarc.

Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt w 2008r. - 34 szt. dorosłe oraz 48 szt. jako
ślepe mioty. Forma płatności ryczałtowa. Kosz^; realizacji całego zadania - 30 250 zł.

ÓJTA

szkiewicz



Urząd Gminy Lesznowola
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
Tel. 757-93-40(42 ),fas: 757-92-70
E-mail: ginina(5)lesznowola.waw.pl, wojt(g)lesznowola.waw.pl

FAiR PLAY

Lesznowola, dn. 30 marca 2009r.

KSR-7062/76 709

Pan

Tadeusz Wypych

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Państwa uprzejmie informuję, że w roku 2008 Gmina

Lesznowola podpisała umowę z P. Dariuszem Różyckim - Gabinet PRIMA VET

z siedzibą: Konstancin Jeziorna, ul. Długa 8 .

Zwierzęta wyłapane na terenie Gminy poddawane były koniecznym zabiegom

weterynaryjnym, w tym także obowiązkowej styrylizacji lub kastracji i przekazywane były do

adopcji nowym właścicielom.

W 2008r. na terenie gminy odłowiono 69 psów i 10 kotów.

Łączny koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 31 035,52 zł.

WÓJTA

szkowski



URZĄD GMINY
06-545 w Lipowcu Kościelnym
tel./fax 023/655-50-28 do 29

OŚ.6073-1/09 Lipowiec Kościelny, 25.03.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-866 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym w odpowiedzi na Wniosek z dnia
18.03.2009 r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", udziela informacji na
załączone pytania;

Ad l. W roku 2008 r. gmina nie zawarła umowy na wyłapywanie bezdomnych
psów.
Ad 2. W 2008 r. ponieśliśmy kosztów związanych z wyłapywaniem i
przekazaniem do" Lecznicy Dla Zwierząt" 5 szczeniaków , które zostały
odebrane przez mieszkańców - koszt usługi 200,00 zł.
Ad 3.Całkowity koszt który ponieśliśmy w 2008 r. związany z bezdomnymi
psami wyniósł 400 zł.
Za umieszczenie w schronisku nie ponieśliśmy kosztów gdyż z terenu naszej
gminy nie przebywają tam psy.
Nadmieniamy, iż w powiecie mławskim do którego należymy nie ma schroniska
dla bezdomnych zwierząt.



000527670
URZĄD MIASTA l GMIN?
27-300 Lipsko, ul.l-go Maja 2
tel.048-3780048 fax 048-3780175

Lipsko, dn. 31.03.2009 r.
Znak: RGS. 7080/1/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r.(data wpływu) w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje:

Bezdomne zwierzęta (szczególnie psy) stanowią dla Miasta i Gminy Lipsko istotny
problem. Zarówno na ternie gminy jak i powiatu nie działa żadne schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Żaden z funkcjonujących na terenie podmiotów gospodarczych nie zajmuje się
również prowadzeniem działalności związanej z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

W razie konieczności, zawierana jest na wykonanie czynności schwytania
bezdomnych psów umowa o dzieło. Umowa taka zawierana jest z osobą fizyczną
(mieszkańcem gminy Lipsko). Psy, które w wyniku zorganizowanej akcji wyłapywania
zostały pochwycone, są do chwili przekazania do schroniska, przetrzymywane czasowo
(przez krótki, kilkudniowy okres czasu) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Lipsku. Wydzielono tam zadaszoną wiatę na terenie której ustawione zostały kojce dla kilku
zwierząt. Psy, docelowo, przekazywane są do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Jak już wspomniano na wstępie, w najbliższej okolicy nie funkcjonuje tego typu obiekt. W
2008 roku, Miasto i Gmina Lipsko, przekazało odpłatnie pięć psów do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Mielcu. Poniesiono w związku z tym koszty w wysokości 3000 zł.
Ponadto, zapłacono za wyłapanie bezdomnych zwierząt (osobie dokonującej tej czynności na
zlecenie Urzędu) kwotę 2500 zł.

W 2008 r. zapłacono również 230 zł za pokarm dla przetrzymanych czasowo psów.
Łączne koszty poniesione przez Miasto i Gminę Lipsko w 2008 r. na opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami to 5730 zł.
Zaznaczyć należy również, że kilka bezdomnych psów przekazano osobom które

zadeklarowały chęć zaopiekowania się tymi zwierzętami.

1S S KZA

Kusio
feratu



URZĄD GMINY LIW
z siedzibą w Węgrowie

07-100 WęgrOw, woj.
000539101

RLS-6075/5/2009

Węgrów 24.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18.03.2009 r. w sprawie realizacji

zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że w 2008 roku

Gmina Liw miała porozumienie z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół

Zwierząt w Łukowie, które z naszego terenu odfowiło 19 sztuk psów i przejęło

dalszą opiekę nad nimi. Za każdego odłowionego psa gmina wpłaciła na rzecz

towarzystwa 350 zł.

Na rok bieżący gmina również podpisała porozumienie z ww.

Towarzystwem na podstawie, którego powierzyła wykonanie zadań własnych

gminy wynikających z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt ,ustaląjąc odpłatność za jednego odłowionego psa 350 zł.



URZĄD GMINY
w Lubowidzu

09-304 LUBOWIDZ
pow. żuromłńskl

woj. mazowieckie
RGG 6052 / /2009

Lubowidz, dnia 24 marca 2009 roku.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie " z dnia 18 marca 2009r. -Urząd Gminy w Lubowidzu uprzejmie
informuje, że:
1. w 2008 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierzał, a zatem

nie były zawierane umowy ani zlecenia;
2. dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach są zerowe;
3. w 2008 r oku nie ponosiliśmy żadnych kosztów za opiekę naci zwierzętami

bezdomnymi.

SEKR
Stanisław



Lutocin, dnia 30 marca 2009r.
Nr 6052-1/2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sposobu

wykonywania zadań z zakresu opieki nad zwierzętami i ich wyłapywaniu uprzejmie

informuję że gmina Lutocin nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

W roku 2008 złożono jedno zlecenie na wyłapanie i opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami. Zlecono to firmie EMPEGEK z siedzibą w Sierpcu. Koszty poniesione to

500,00zł za wyłapanie i dostarczenie psa do lekarza weterynarii.

Informację sporządził:
Insp.ds. rolnictwa Sławomir Sobolewski



MIASTA ŁASKARZEW
ul. Rynek Duży 32, 08-450 taskarzew
tei (25) 684-52-50, fax (25) 684-50-97 Łaskarzew, 20.04.2009 r.

NIP- 826- "• 3-90-688

ZK- 7081/2/2009

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

Urząd Miasta Łaskarzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. (data

wpływu: 23.03.2009 r.) informuje, że w 2003 r. nie podpisano umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, jak również nie uzgodniono z żadnym schroniskiem umieszczania takich

zwierząt.

W 2008 r. złapano jednego bezdomnego agresywnego psa zagrażającego zdrowiu

i życiu ludzi. Usługa została wykonana przez: Artur Bielawski, Lekarz Weterynarii, 20-053 Lublin,

ul. Legionowa 7a/6. Koszt realizacji zadania wyniósł 1070,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że dnia 8 kwietnia 2009 r. zostało wydane zezwolenie na

prowadzenie na terenie Miasta Łaskarzew działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z podmiotem

uprawnionym na prowadzenie działalności w w/w zakresie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sporządziła:
Marta Syryt
Tel.(025)68452 50 w. 20



URZĄD MifcJSKI W ŁOCHOWIE
07-130 Lochów, ul. AL Pokoju 75

woj. mazowieckie T v ' 9 04 9000
tel. (025) 675 12 42, tel./fax (025) 675 12 35 ŁOCttOW ZAW.ZUUy.
REGON 000-52P -5'? 8, NIP 824-12-«7.fV>q

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Łochowie podaje niżej informację dotyczącą bezdomnych
zwierząt.

1. W roku 2008 mieliśmy zawartą umowę na wyłapywanie
i utrzymanie zwierząt z Firmą świadczącą usługi weterynaryjne -
Marka Klamczyńskiego 05-200 Wołomin, ul. Sikorskiego 97.

2. W roku 2008 odłowiono i oddano do schroniska 70 szt. psów.
3. Płatność za opiekę odbywała się w formie ryczałtu. Łączne

wydatki w ubiegłym roku wynosiły 34668 zł. Wydatki te nie
obejmują wyjazdów straży miejskiej.



.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
CTMTKNY ZAKŁAD KOMUNALNY

w ŁĄCKU
09-520 Łąck, ul. Brzozowa11 Ł k d j Q3.04.2009r

REGON 141231902, N!P 774-30-40-960

Nrspr. GZK-7080/1/2009

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

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

Gminny Zakład Komunalny informuje, że w 2008 r nie korzystaliśmy z usług
schroniska (brak umowy) i nie udzielaliśmy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Kierownik/GZK
H VAA^J

'Janina Kwestarz

Otrzymują:
(jy Biuro Ochrony Zwierząt,, Argos"

2. a/a

tel. (0-24) 384-14-18 fax. (0-24) 384-14-33 e-mail: gzk.lack@op.pl



BURMISTRZ ŁOMIANEK
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768-63-01, fax 022 768-63-02

Łomianki, dnia 30 marca 2009 r.

GKO. 70821-3/2009

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że:

1. W 2008 r. Gmina Łomianki miała podpisaną Umowę Nr GKO-09/08 z dn. 03.03.2008 r. z
Fundacją „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy
ul. Strużańska 15 (obowiązująca do dnia 31.03.2008 r.) , dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz Umowę Nr GKO - 12/08 z dn. 14.05.2008 r. , Umowę nr RZP.342-14/08 z
dn. 06.06.2008 r. z tym samym wykonawcą.
2. W ramach interwencji przewieziono do schroniska w Józefowie 51 bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 86.865,06 zł. Forma płatności:

. umowa z dn. 3.03.2008 r. i umowa z dn. 6.06.2008 r. - oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku,
umowa z dn. 14.05.2008 r.- jednorazowo za odbiór zwierzęcia i opiekę nad nim
w schronisku plus ewentualne koszty leczenia i sterylizacji.

Zup. BURMISTRZAŁO

Jrinź.
Z-ca Burmistrza ds. Rozwoju"



BUKMISTfiZ
Miasta l Gminy Ło$,-cc

.

Łosice, dnia 24.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18.03,2009 r. uprzejmie informuje, iż Urząd Miasta

i Gminy w Łosicach zawarł umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowadwór

21-100 Lubartów na wyłapanie bezdomnych zwierząt w dniu 01.06.2007 r. na czas określony

tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2008 nie przeprowadzono na terenie Miasta

i Gminy Łosice odłowu bezdomnych zwierząt

Z poważaniem

Łosice



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "zgk" <zgk_lyse@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 marca 2009 15:08

Gminna Jednostka Usług Komunalnych
07-437 Łyse
u l. Ostrołęcka 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 MZ 125
udzielamy informacji:
ad .1 Firma Usługowo- Handlowa"CANIS" Wiesława Rykowska 07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3

ad.2 Wyłapano w 2008r 10 psów
ad.3 Koszt zadania 9662,40zł. za przyjęcie 1 psa do schroniska 800zł. netto.

Główna Księgowa:
Iwona Główczyńska

r\i



URZĄD GMINY
w Maciejówkach

08-480 Maciejowice, ui. Rynek 7
woj mazowieckie

tel./fax (025) 682-57-37

Maciejowice dnia, 07.04.2009 r.
RI7080/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej udzielamy odpowiedzi

na postawione w nim pytania.

1. Gmina Maciejowice nie miała w 2008r. podpisanej stałej umowy ani nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. W 2008r. na koszt gminy nie wyłapano ani nie zapewniono opieki żadnemu

zwierzęciu.

3. W 2008r. gmina nie poniosła żadnych kosztów realizacji całego zadania.

Nadmieniam, że gmina Maciejowice przystąpiła do przygotowania uchwały w sprawie

wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Maciejowice oraz zapewnienia

wyłapanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki a także Programu zapobiegania

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Maciejowice.

Sf&dzlak
Z-ca WÓJTA

Sporządziła:
Małgorzata Kowalczyk (25) 683 20 31



Magnuszew, dnia 2009-03-25

URZĄD GMINY
26-910 MAGNUSZEW „• ^ , 7 •

POW.: kozienłcki Bmro Ochrony Zwierząt
woj. mazowieckie Fundacja dla Zwierząt „Argos'

04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Magnuszewie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania " przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuje :

1. Urząd Gminy w 2008 r. zawarł umowę - zlecenie z Gospodarką Komunalną w
Kozienicach na wyłapywanie bezdomnych psów w miejscowości Mniszew ,
obsługę weterynaryjną! umieszczenie ich w schronisku w ilości 2 sztuk,

2. Na terenie gminy w 2008 r. wyłapano 3 sztuki psów i zapewniono im opiekę
na koszt gminy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4447,79 zł.

Elżbieta h*kiemic*



URZĄD MIEJSKI
e

0S-SSOO Maków Mm,

Maków Mazowiecki 25.03.2009r.

WIK.7082/7/09

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009r informuję, że w 2008

roku Miasto Maków Mazowiecki zleciło wyłapywanie wraz z umieszczenie i utrzymaniem

bezdomnych zwierząt Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul.

Bąkówka płacąc jednorazowo za wykonaną usługę.

Odłowienie, przyjęcie i utrzymanie Iszt psa w schronisku to koszt 1151,68zł.

(4xll51,68zł=4606,72zł.)

Dostarczenie psów do schroniska -563,52zł.

Na przestrzeni 2008 roku zostały oddane do schroniska 4 bezdomne psy, za które Miasto

poniosło koszt w wysokości 5170,24 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania własnego gminy w przedmiocie zapewnienia opieki

bezdomnym zwierzętom zakupiono boks dla bezdomnych psów, którego koszt wyniósł

2500,00zł oraz zapewniono opiekę weterynaryjną dla bezdomnych psów i kotów, koszt

500,00zł.

Miasto Maków Mazowiecki w 2008 roku wydatkowało na realizację zadania własnego gminy

w przedmiocie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom kwotę 8.170,24zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawę prowadzi
Inspektor Barbara Załęska
tel. 0 2 9 / 7 1 4 2 130



CO-

GMINA MAŁA WIEŚ

PPR 7040-02/09 Mała Wieś, 14.04.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Urząd Gminy w Małej Wsi w odpowiedzi na pismo informuje, że gmina posiada
umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem za
pośrednictwem związku Gmin Regionu Płockiego.
W 2008r. wyłapano 2 szt. zwierząt koszt roczny utrzymania zwierząt wyniósł 3840,00 zł.
(forma płatności ryczałt)

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Urząd Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego l, 09-460 Mała Wieś, województwo mazowieckie, powiat płocki
tel: 024 269-79-65 fax: O 24 269-79-61 e-mail: gmina@malawies.pl

www.malawies.pl www.malawies.bip.org.pl



WÓII GMINY Małkinia Górna, 25.03.2009r.
Mafkin!a Górna

u!. Przfcd:;zkoina 1
07-3?0 M;-, t.K n i a Górna

RSH. 6134-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje:

1. Gmina Małkinia Górna w 2008r. miała podpisaną stałą umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Bakówka.

2. W 2008 roku wyłapano i przyjęto do Schroniska z terenu gminy Małkinia
Górna 30 sztuk bezdomnych zwierząt.

3. W 2008 roku koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 30 315,32 zł,
a forma płatności za opiekę jednorazową, na którą składa się odłowienie,
przyjęcie a także utrzymanie zwierząt w schronisku.

wz OTTA



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Justyna Balcerzak" <srodowisko.justyna@marki.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 czerwca 2009 10:16
Temat: wyłapywanie bezdomnych zwierząt

W roku 2008 Miasto Marki miało podpisaną Unowę na z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oddział
Klembów uli Słoneczna 2, ogólny koszt opieki nad zwierzętami w ubiegłym roku wybiósł 42 404,08 zł.
Opłata za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia była liczona jednorazowo i wynosiła 420 zł(brutto), sterylizacja
jednej suki wynosiła 350 zł (brutto).W roku 2008 z terenu miasta wyłapano 37 szt bezdomnych psów.
J. Balcerzak

2009-06-01



URZĄD GMINY
08-420 Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
Tel. (025) 751 12 86, Fax (025) 754 40 07
REGON 000546526. NI P: 826-14-46-928
www.miasltowkoscidny.pl; e-roail. gmmafSmustkowtoscielny.pl

B1P: www.miaslkow_k.os iclny.e-bip.pl

R 6076/4/2009
Miastków Kościelny 2009.04.21

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz Wniosek z dnia 18 marca 2009roku Urząd Gminy w
Miastkowie Kościelnym informuje, że Gmina Miastków Kościelny w 2008 roku nie
podpisała stałej umowy z żadnym schroniskiem i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

W 2008roku nie wyłapano żadnego bezdomnego zwierzęcia i z tego tytułu gmina nie
poniosła kosztów.



URZĄD GMINY MICHAŁOWICE e-mail: sekretariat@michalowice.pl
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34 www.bip.michalowice.pl

tel./fax 022/723 81 78 www.michalowice.pl

GK.7080 -03/09 Michałowice 26 marca 2009

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Michałowice pragnę poinformować że w
2008 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Pan Waldemar
Gródecki. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach przekazano
sumie 70 szt. zwierząt, przede wszystkim psów. Koszt realizacji zadania wyniósł ok.
20 000 zł i oparty był na bieżącej ewidencji wyłapanych zwierząt.

Z poważaniem

zup.

mgrinżSKrmtofGrabka
ZASTĘPCA WÓJTA



URZĄD GMINY
07-106 Miedzna. ul 11 Listopada 4

woj. mazowieckie
tel./fax 025 691 83 28

N!P 824-126-13-73 REGON 000544556

GK6072/1/09 Miedzna,2009.03.24

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Miedznie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 18 marca
2009r. w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

1. Gmina Miedzna w 2008 roku miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym "PERRO" 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienieni.Leśna 23
reprezentowane przez Panią Marzenę Golońską. Umowa dotyczyła między
innymi: pomocy bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i zagubionym
zwierzętom, w razie konieczności schwytania zwierząt przez przeszkolonych
pracowników i dostarczenie zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Ponadto udzielono jednorazowego zlecenia Łukowskiemu Towarzystwu
Przyjaciół Zwierząt w Łukowie celem wyłapania bezdomnych psów.

2. W roku 2008 na terenie gminy wyłapano 4 psy w tym 3 psy wyłowiło i
zaopiekowało się Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Łukowie, zaś
jeden pies został schwytany i ponieważ był w bardzo zaawansowanym
stadium choroby przenoszonej przez kleszcze - Babeszjozy został poddany
eutanazji w Przychodni Weterynaryjnej i Pogotowiu dla Zwierząt Dużych i
Małych w Mińsku Mazowieckim "AMBULANS" s.c.

3. Gmina w 2008 roku poniosła koszty w wysokości 2.148 zł, które dotyczyły:
- 488,00 zł abonament roczny dla przedsiębiorstwa „PERRO"
- 610,00 zł odłowienie bezpańskiego chorego psa i uśpienie
-1050,00 zł odebranie bezdomnych psów z terenu gminy Miedzna i
umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

Zastępca Wójta
N1^ -̂  J

Czesław Kostrzewa



' S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Monika Mielcarek" <mielcarek@milanowek.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 marca 2009 09:32
Temat: Odpowiedź na wniosek

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009 r. uprzejmie informuję, że od lutego 2008 r. gmina podpisała
umowę z Fundacją Dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt "EMIR", na wyłapywanie i przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta Milanówka (umowa została rozwiązana we wrześniu).
Od grudnia 2008 r. do chwili obecnej gmina współpracuje z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce.
W roku 2008 łącznie w obu schroniskach umieszczono:
- 63 psy i 5 kotów - w Fundacji "EMIR",
- 2 psy - w Fundacji 120-lecia TOŻ.
Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2008 nie przekroczył kwaty 50.000 zł, forma płatności -
ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska (w połowie umowy zmiana na
jednorazową płatność za umieszczanie zwierzęcia w schronisku), od grudnia obie formy (ryczałt i
jednorazowa płatność za przyjęcie do schroniska).
Z poważaniem
Monika Mielcarek
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka



Mińsk Mazowiecki, dnia 26.03.2009r.

UK. 7084- 5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03. 2009r. uprzejmie infor-
muję, że Miasto Mińsk Mazowiecki w 2008r. w związku z wyko-
nywaniem zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzęta-
mi:
l . posiadało umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
2. schwytano 78 bezdomnych zwierząt, w tym: 70 zwierząt umiesz-
czono w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, a 8 złapano i na-
stępnie ze względów humanitarnych uśmiercono,
3. zgodnie z zawartą umową za wykonane prace wydano łącznie
64tys. zł, rozliczanie wykonanych usług następowało w okresach
miesięcznych za każde wykonane zlecenie, a płatności dokonywano
przelewem.

MIASTA

Sprawę prowadzi: L. Gierz
Tel. (kier. 25) 7595345



W Ó J T G M I N Y
MIŃSK MAZOWIECKI

UL. CHEŁMOŃSKIEG9 14
05-300 Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki, 30.03.2009

tel. (025) 758-24-89

K.O.6134 / 8 / 2009

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

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w roku 2008 została zawarta na czas
określony umowa na wyłapywanie zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska z siedzibą w Zamieniu ul.
Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki. Gmina nie zawierała umów ze schroniskami.
Na terenie gminy odłowiono 29 psów, w tym:

- 24 umieszczono w schroniskach w Wołominie i Celestynowie
2 uśpiono
3 adoptowano

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 23.765 zł ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące
siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)
Forma płatności: przelew za każde jednorazowe odłowienie i umieszczenie psa w schronisku

Sporządził:
Adam Więckowski
insp. ds. kontroli U.G Zj2S/a*W6it-<
tel: 025-758-28-51 Z^jłjepca Wó,ta



/AL

URZĄD GMINY w MIROWiE
26-503 MIRÓW

powiat Szydłowtec
mazowteckte Mirów? dnia 25.03.2009 r.

Znak: RL-6052/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

048-886 Warszawa

Stosownie do pisma z dnia 18 marca 2009 w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o

ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że nasza gmina nie posiada

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z

tego tytułu.

Ponadto na terenie naszej gminy i powiatu nie posiadamy schronisk

dla zwierząt oraz podmiotów prowadzących taką działalność, i w związku

z powyższym w ubiegłym roku i bieżącym zwracaliśmy się do schronisk

zlokalizowanych w Radomiu, Kielcach i Pabianicach o zawarcie

stosownej umowy celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

oraz ich wyłapywanie, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną co jest

przyczyną przepełnienie w/w placówek.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc

we wskazaniu schroniska lub podmiotu prowadzącego działalność

gospodarczą w omawianej dziedzinie, gdyż występuje problem z

podjęciem Uchwały Rady Gminy stosownie do obowiązujących

przepisów zawartych w art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 póz. 1002 z późn. zm.).

Z szacunkiem

WÓJT .GMINY
Q&&£

inż. Zdzisław Dzik



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Mariusz Łazicki" <wgkim@mlawa.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2009 13:54
Temat: opieka bezdomnych zwierząt

Witam

W odpowiedzi na pismo przysłane w dniu 18 marca dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi
się na terenie m. Mławy, wyjaśniam

Ad1). Miasto Mława w 2008r. nie posiadało stałej umowy na wyłapanie bezdomnych zwierząt i na ich
utrzymanie w schronisku.
Ad2). W2008r. Straż Miejska w Mławie dostarczyła do lecznicy zwierząt "CENTAUR" w Mławie 45 zwierząt
(psy, koty).
Ad3). Koszty obserwacji oraz badania tych zwierząt, poniesione przez Miasto Mława, to 5576,41 zł (słownie:
pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 41/100 zł).

pozdrawiam

Mariusz Łazicki UM Mława
(023)65442 10

->AAA A/1 A1



URZĄD OM1KY MŁYHAME
ul, Ostrołęcka 7

06-231 M Ł Y N A R Z E Młynarze 08.04.2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r w sprawie udzielania
informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
ad 1. w 2008r. Gmina Młynarze nie posiadała podpisanych umów i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
ad 2. nawiązując do p. l Gmina nie jest w posiadaniu danych liczbowych dot.

zwierząt wyłapywanych, którym zapewniono opiekę w 2008 roku,
ad 3. w 2008 r Gmina nie poniosła kosztów związanych z umieszczaniem i opieką

zwierząt w schronisku.



09-214 Mochowo
ppw. sierpecki

WOJ. mazowteStt' Mochowo, dnia 26.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

18 marca 2009r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy w Mochowie

informuje, iż w 2008r. nie mieliśmy podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki, jak również nie zostały

poniesione z tego tytułu przez nas koszty.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zostały podjęte przez nas

działania mające na celu zawarcie stosownych umów. W tym celu wystąpiliśmy

z pismami do odpowiednich placówek. Jednakże z uwagi na brak miejsc w

schroniskach dla bezdomnych zwierząt, kierownicy tychże placówek nie zawarli

z nami umów.

W chwili obecnej problem związany z bezdomnością psów staramy

rozwiązywać się poprzez ich prywatną adopcję.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a/a

WÓJT GMLNY

mgr inż. Jadwga Przedpełska



B U R M I S T R Z
G m i n y i M i a s t a

05-640 MogLelnica

Mogielnica dnia 30 marca 2009 r.

RGGK-7032.1/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r.
informuję:

1. Zgodnie z umowami, wyłapywania bezpańskch psów
w 2008 r. dokonywała Firma Usługowo - Handlowa
Leszek Żurawski 05-600 Grójec ul.Poświętne 15/6.

2. W 2008 r. wyłapano 45 psów.
3. Koszt realizacji wyniósł 8786,00 zł\ - *

dr Słau ielewski



URZĄD GMINY
08-124MOKOBODY

woj. mazowieckie
tel. 64-11-315: 64-11-326

A1

Mokobody, dn. 06.04.2009r.

RGG.6052/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dniał 8 marca 2009r, Urząd Gminy w Mokobodach informuje:

1. w roku 2008 Gmina zawarła umowę na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy i zapewnienie im dalszej opieki z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków.

2. Wyłapano 11 szt. psów. w tym 8 szczeniąt, które umieszczono w schronisku dla
zwierząt w Wołominie - płatność roczna ryczałtowa w wys. 2400 zł.

3. Współpracowała też z Gminą firma P.W. PERRO Marzena Golańska, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, Zamienię, ul.Leśna 23 - odłowiła z terenu naszej gminy 6 szt. psów, w
tym 4 szczenięta do adopcji za kwotę 5490 zł.

mgr inż. /i siężopolska



iii-iiMISTRZ
STA

v *.*<•• MORDY
.

ii i i* ji.eui<,v*.i. woj .mazowieckie

NR.R.6052/I/3/2009 Mordy, dnia 16 kwietnia 2009r.

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

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 18 marca 2009r. 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 Miasto i Gmina Mordy nie podpisywała umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2008r. zostało udzielone zlecenie na dostarczenie, przyjęcie i utrzymanie jednej
bezdomnej suki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. ul. Bąkówka 07-300
Ostrów Mazowiecka.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1895,51 złotych. Była to płatność
jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku (dostarczenie, przyjęcie i utrzymanie).

B U R MI S T R Z
I \

mgrinż.wndn ejFiotrowski



IGK. 6134/6/09

U R Z Ą D G M I N Y
05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35

woj mazowieckie
.,,- -'5.74.190

REGON 000550522

Mrozy, dnia 30 marzec 2009 r.

Biuro Ochrony /wierząt

ul. Garncerska 37 A,

04-886 Wars/awa

W odpowiedzi na Pismo z dnia 18.03.2009 r. dotyczące in formac j i o sposobie zapewnienia

opieki bezdomnym zwierzętom z terenu g m i n y Mrozy, i n f o r m u j e , że sprawy związane z

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gmny Mrozy oraz zapewnienie dalszej opieki

wyłapanym bezdomnym zwierzętom reguluje Uchwała Nr X X X V l l I / 2 5 1 / 0 6 Rady Gminy w

Mrozach z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu g m i n y Mrozy z a j m u j e się Przedsiębiorstwu

Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska z siedzibą Zamienię ul. Leśna 23. 05-300 Mińsk

Mazowiecki, które posiada aktualną umowę z Gminą Mrozy. W roku 2008 firma ta odebrała z

terenu Gminy Mrozy - 5 szt. bezpańskich psów. Koszt odłowienia i przewiezienia psów do

schroniska to 3001.20 zł..

łlJ

'e-c 1lonowrocKa
SEKRETARZ GMINY/



MRMISWZMSZCZONOWA
Plac Piłsudskiego 1

96-320 MSZCZONÓW
tel. centrala (0-46) 858 28 20
sekretariat(0-46)8582840 , _._._.-. -._ nr-Mszczonow; 2009-03-25

G. 7080/04/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż :

1) wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Mszczonów

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy

Mszczonów na podstawie zlecenia stałego nr 7080/10/04 z dnia 2 kwietnia

2004 r.

Zgodnie z porozumieniem nr 1/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zawartym

z Fundacją „Niedźwiedź", wyłapywane na terenie miasta i gminy Mszczonów

zwierzęta odwożone były do schroniska dla zwierząt w Korabiewicach;

2) z terenu miasta i gminy Mszczonów w 2008 r. odłowiono 30 psów;

3) w 2008 r. na wyłapywanie, dostarczanie i utrzymanie zwierząt w schronisku

wydano łącznie kwotę 22 466,79 zł;

4) koszty wynikające z realizacji powyższego zadania rozliczane były miesięcznie

na podstawie faktur wystawianych przez ZGKiM Gminy Mszczonów.

BURMISTRZ

ir\mgr inż. Józef SrzcgoĄ Kurek

R.W. 2009-03-25
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ł»l,/fox (0-29) 772-1M1
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tGON 5V Ł6g'8» NIP 758-71-53-537

Myszyniec, dnia 8 kwietnia 2009 r.
GK. 7080-01/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt " Argos "

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 roku dotyczący udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w gminie Myszyniec

informujemy:

1) Gmina Myszyniec nie miała w 2008 roku stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i/lub zapewnianie im opieki oraz nie udzielała zleceń na wykonanie

powyższych zadań. Żadne ze znajdujących się w promieniu ponad stu kilometrów

schronisk nie chciało podpisać stałej umowy z gminą Myszyniec na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z jej terenu ani przyjąć zlecenia na jednorazowe wyłapanie

zwierząt motywując odmowę przepełnieniem schroniska oraz pracą na rzecz miast i

gmin, które maj ą podpisane stałe umowy z danym schroniskiem.

2) W roku 2008 nie wyłapano i / lub utrzymywano na koszt gminy żadnego zwierzęcia.

3) W związku z niewyłapaniem na koszt gminy żadnego bezdomnego zwierzęcia w roku

2008 na ten cel nie wydano żadnych środków.

4) Na rok 2009 gmina Myszyniec zaplanowała 15000 złotych na cele związane z realizacją

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Gmina będzie starała

się podpisać stałą umowę ze schroniskiem aby zapewnić wyłapanie i właściwą opiekę

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

n Bj^kM/ł p T R z

mgr ini. Bogdan Glinka



G M I N A N A D A R Z Y N
ul. Mszczonowska 19.05-830 Na.larzyi

NIP 5342254841 XT . , . -. ~AAritel 729-8! -85. fiw ?29 x i 'i • Nadarzyn, dmą 26 marca 2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo skierowane do nas w dniu 18 marca 2009 - Gmina Nadarzyn
podaje następujące informacje:

1. W roku 2008 Gmina Nadarzyn miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy z firmą „ Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych - Gródecki Waldemar" z siedzibą w Milanówku, ul. Brwinowska 50.
Zwierzęta odłowione przewożone były do „Fundacji Niedźwiedź" znajdującej się w
Korabiewicach 11, gmina Puszcza Mariańska.

2. W roku 2008 z terenu Gminy Nadarzyn do schroniska zostało dostarczonych 185
bezpańskich zwierząt.

3. Zgodnie z podpisaną umową - Gmina Nadarzyn płaci co miesiąc: opłatę ryczałtową
w wysokości 4 000 zł, oraz 500 zł za każde dostarczone zwierzę.

Z poważaniem

. gospodarczych

Lazowska



Kl

URZĄD GMiN\ w wAKU^Wit.
09-152Naruszewc

powiat Płońsk, wo>. mazowieckie Naruszewo, dnia 07.04.2009r.

RSG. 6134-8/09

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.2009r. w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Naruszewie
informuje:

1. Gmina Naruszewo nie posiada stałej umowy z firmą zajmującą się wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt

2. W 2008r. nie wyłapywano bezdomnych zwierząt z terenu gminy Naruszewo.
3. W związku z powyższym na zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu

gminy Naruszewo nie poniesiono żadnycłi kosztów.

mgrinż. BeJt^Pierścihska



URZĄD MIEJSKI
w Nasielsku

WYDZIAŁ ROLNICTWA
l OCHRONY ŚRODOWISKA

ROŚ. 6134-15/09

Nasielsk, dn.07.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Nasielsku w odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 roku w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

• w 2008 roku gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Chrcynnie prowadzonym przez Fundację „Centrum
Ochrony Środowiska" ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk. W lutym 2008
roku zlecono dodatkowo odłowienie 3 bezdomnych psów z terenu miasta
Nasielsk. Zlecenie to zostało wykonane przez Fundację „EKO-FAUNA".

• Liczba zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2GG8 roku wyniosła 18 szt.
• Całkowity koszt realizacji w 2008 roku wyniósł 16550 zł. Płatność na konto

Fundacji (jednorazowo za odłowienie i umieszczenie w schronisku)

T.B.

UR/ĄD M1K.ISKJ W NASIELSKU wdrożył i stosuje System /ar/ąd/.ania Jakością /godny / w y m o g a m i normy KN 1809001:2000



Nieporęt
ac Wolności ! 05~iOK »!••
7670400, 767 04 l S f"a'v /K? o
województwo mazowi?,

-~kf ,oorvf • ).x

OŚR.7080-2/09 Nieporęt,2009-04-17

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

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nieporęt informuje się, że:

Ad. l. W 2008 roku Gmina Nieporęt posiadała umowę na świadczenie usług wyłapywania i
transportu bezdomnych zwierząt do schroniska w Chrcynnie k. Nasielska z Fundacją
„Centrum Ochrony Środowiska"w Nasielsku. Również Fundacja w ramach niniejszej umowy
zapewniała opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nieporęt.

Ad.2. W 2008 roku do schroniska przewieziono 39 zwierząt bezdomnych.

Ad.3.Koszt ryczałtowy opieki nad zwierzętami w schronisku w 2008 roku 54 450 zł.:
-od 01.01.do 30.04-2008r. - 4 125 zł. miesięcznie,
-od 30.04.do 31.12.2008r. - 4 743,75 zł. miesięcznie,

Koszt wyłapania zwierząt i transportu do schroniska w 2008 roku 6 994 zł.:

-od 01.01.do 30.04.2008r. (opłata jednorazowa 168 zł./szt.) - 2 184 zł.
-od 30.04.do 31.12.2008r. (opłata jednorazowa 185 zł./szt.)- 4 810 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Marek S t p i c z y ń s k ;

Prowadzący sprawę:
Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik mgr Dariusz Wróbel tel. (0-22) 767 04 10

Otrzymują:
l .Adresat.
2.a/a.



Urzątf 5~Hw w Nowej
96 £•:;:• NOWA SUCHA

H & r e - a ' ! ; < ••inictwa,

'K'lnlrasuSZeStrZennei' N°WS Sucha dnia 31-03-2009 r

RGKPI: 07^7/21/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos'

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuje ,iż w 2008 r Gmina nie miała podpisanej umowy z firmą zajmującą
się wyłapywaniem zwierząt.
Na terenie naszej gminy działa jednostka „Usługi Komunalne „ która zajmuje
się również wyłapywaniem zwierząt (psów)
Zwierzęta są przekazywane mieszkańcom naszej gminy ,którzy zgłaszają chęć

ich przygarnięcia.
W ubiegłym roku wyłapano 6 psów ,które przekazano właścicielom
gospodarstwa .

e , V^zestaw

ITT



WÓJT GMINY
NO 3TO

pow. ptońsKi, wuj. mazowieckie

jć

Nowe Miasto, dnia marca 2009r

ORL 6134-1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt uprzejmie informuję, że Gmina nowe Miasto nie posiadała w 2008 roku

stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2008 roku zlecono wyłapanie

jednego psa lekarzowi weterynarii Panu Szymczyk . Koszt realizacji całego zadania

wynosił 300 zł.



'URZĄD MIASTA!
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Referat Infrastruktury,
Środowiska i Rolnictwa

te! /048/ 674 10 98 wew.37

A/i "Z

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 7 kwietnia 2009 roku

IRS 7080/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w
Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że w 2008 roku wyłapywanie psów z
terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą zlecane było Firmie Usługowo -
Handlowej Pana Leszka Zurawskiego ul. Poświętne 16/6; 05 - 600 Grójec. W
2008 roku wyłapano 33 sztuki bezdomnych psów, koszt realizacji całego
zadania wyniósł 10.728,00 złotych, płame każdorazowo po wykonaniu zlecenia.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w obecnej chwili gmina Nowe
Miasto nad Pilicą nie ma problemu z bezdomnymi psami, ale gdyby problem
zaistniał zwracamy się z ogromną prośbą o podanie adresów podmiotów
prowadzących schroniska, lub wykonujących wyłapywanie bezdomnych psów z
którymi nasza gmina mogłaby zawrzeć stosowne umowy.
Opracowała: Iwona Kieszek tel. 048 6741098 wew. 37

B U R M I S T R Z



U R Z Ą D GMINY
09-505 Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1, tel./fax 2610-236
woj. mazowieckie

Nowy Duninów, dnia 25.03.2009 r.

RG.6078/13/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

^F W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. dotyczące udzielenia informacji nt.

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

wyłapywanie" poniżej przekazuję informację w powyższej sprawie:

1. W 2008 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Gmina

miała podpisaną umowę poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego z Firmą „SITA" Płocka

Gospodarka Komunalna, która prowadzi Schronisko dla zwierząt w Płocku.

2. W 2008 r. wyłapany został l bezpański pies.

3. Za realizację w/w umowy Gmina poniosła koszty ryczałtowe w wysokości 1.926.00 zł.

*
Z poważaniem



/uz

URZĄD MIEJS
ydział Gospodarki Komunalne!
' 05-100 Mowy Dwór Mazowiecki

u!.Zakroc!ymska30
Nowy Dwór Mazowiecki, 03.04.2009

G . K . 7 0 5 0 / 0 / k / 0 4 / 2 0 0 9

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

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję , że do chwili wstrzymania działalności schroniska dla zwierząt w
Lorcinie mieliśmy podpisaną z tym schroniskiem umowę .

Poniesione koszty w 2008 roku na w/w zadanie były w wysokości 14.779.- zł.



Gminy w Obryferr.
07-215 Obryte

pow. puKuikl
tel./ta(0-2t) 74110 04 Obryte 2009.03.26.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009 r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie " - Urząd Gminy w Obrytem informuje :

1- w 2008 roku gmina nie zawierała żadnych umów na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ,

2- nie były wyłapywane żadne zwierzęta ,
3- nie były ponoszone żadne koszty w tej sprawie.

Z p o w a ż a n i e m :

mgr im.
EFEffal

GuSFOLAHK " '••'.

\z/D
•



U2ZĄI) OMlM w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53, 2t K.. C J :,v.3ł
tel. 048/ 67 1 ń . 57; fax 0<!S/ 67 16 350
NIP 798 12 59 102; REG. 000545320

ROL.6061/4/2009 Odrzywół.2009.04.2009

BIURO OCHRONY ZWIERRZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r.(data wpływu) Urząd
Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że w 2008 roku Gmina udzieliła
jednego zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Firmie Usługowo-
Handlowej Leszek Żurawski, ul. Poświętne 15/6, 05-600 Grójec, wyłapano
5 sztuk psów. Ponadto wyłapano 3 psy, które oddano pod opiekę tutejszym
mieszkańcom gminy. W schroniskach nie umieszczaliśmy żadnego psa.

iciak



o;2?d GrT»'n
OOW r:;?'

" .•• sowieckie
. (0-23) 671 -83-20

GG OŚ 6114-2-1/09 Ojrzeń dn. 27-03-2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Gmina Ojrzeń w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-03-2009 r. Fundacji Dla
Zwierząt „ARGOS" o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie pragnie
poinformować w odpowiedzi na pytania:

1. Gmina Ojrzeń nie posiada zawartej umowy na realizacje zadań związanych z
obsługą w zakresie bezdomnych zwierząt

2. Na terenie Gminy w 2008 r. nie dokonywano usług wyłapywania zwierząt
bezdomnych.

3. Gmina w roku 2008 nie poniosła kosztów związanych z realizacją zadań za
opiekę

Z poważaniem

T

erzejewskiZdziskrtD M



Olszanka, dnia 25 marca 2009 r.

GMINY
08-207 OLSZANKA

pow. losłckl
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

Urząd Gminy w Olszance, 08 - 207 Olszanka odpowiadając na pismo z dnia 18.03.2009r.

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

informuje, iż Gmina Olszanka w 2008 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie i/ lub

utrzymywanie bezpańskich zwierząt oraz nic ponosiła kosztów związanych z w/w zadaniami.

>ska
z G m i n y



At "L
U R Z Ą D G M I N Y

w O ł s z e w i e - B o r k a c h
ul. B r o n i e w s k i e g o 13 „. ,-. . . __ A- «nnno? 415 OLSZEWO BORKI Olszewo-Borki 27.03.2009 r.

tel. 029 761-31-07, fax 029 7 6 1 - 3 2 - 2 3

RliOŚ.762/1/2009
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu wykonywania zadania z ustawy o ochronie zwierząt dotyczącego

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Ołszewie-Borkach

uprzejmie informuje, że z terenu gminy w 2008 roku wyłapanych i przekazanych do schroniska w

Kruszewie 34 gmina Goworowo przez Firmę Usługowo-Handlową „Canis" Wiesława Rykowska,

07-410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 było 3 bezpańskie psy.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2.928,00 zł. /Słownie: Dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia

osiem złotych/.

Z up WOJ



URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

06-40S Opinogóra, ul. Krabińsk.ego 4
pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
tel. 671-70-24, tel./fax 673-01-10

icientyf. 000549^99

RIOS.R. 6430-3/09

,

Opinogóra Górna, 30.03.2009r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy w Opinogórze
Górnej uprzejmie informuje, że gmina Opinogóra Górna ma podpisaną umowę
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie. Wyłapane zwierzęta
przebywają w schronisku w Pawłowie. W 2008 r. z terenu gminy wyłapano
7 szt. bezdomnych psów. Opłata miesięczna za przetrzymywanie ww. zwierząt
w schronisku wynosi miesięcznie 1332,24 zł.

V
mgr ini^_Bkata Golasińska

Sekretarz G m i n y



.
URZĄD GMINY

26-505 Orońsko, ul. Szkolna
telÓ48618590oAo:^M86IJ

NIP7991372857 Oromko dnia 30 03 2009 rREGON 000542971 UronSKO, Unid JU.UJ.ZUUy r.

IZK.III.6052 / 6 / 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina nie miała
w 2008 r. stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki.

t. Lip.

InfrastruKTur/ Rolnictwa, Spraw
Obronnych i Zasądzania Kryzysowego



Osieck.2009.04.27

GG.6052/4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Osiecku uprzejmie informuje, iż
w roku 2008 Gmina nie posiadała zawartej umoAvy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i
nie wystąpiły przypadki podjęcia czynności wymagających wyłapywania bezdomnych
zwierząt.

7 i ir>L. U f.



l'R 7, A D M I A S T A
O S T R O Ł Ę K I

\Vvdr.a* dospodarki Komunalnej
; Oif-.ror.y Środowiska

°-i /y Ost-^-j-śi -'.. T Kosciuszld 45
Ostrołęka, 2009-03-30

GKOŚ.7081-3/09

B I U R O
O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W nawiązaniu do wniosku dot. udzielenia informacji publicznej z zakresu sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuję:
Ad.l/ W roku 2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ostrołęki
prowadziła Firma Usługowo-Handlowa CANIS Wiesława Rykowska, Ostrołęka,
ul.Sikorskiego 10/3. W/w firmie powierzono wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich
transport i przetrzymywanie w schronisku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ad.2/ W 2008 roku z terenu miasta Ostrołęki odwieziono 222 szt. bezdomnych zwierząt do
schroniska w Kruszewie, gmina Goworowo, prowadzonego przez Firmę Usługowo-Handlowa
CANIS.
Ad.3/ W 2008 r. ogółem koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich transportu i
przetrzymywania w schronisku wyniósł około 109.349. zł brutto.
Płatność za umieszczenie w schronisku i opiekę nad zwierzętami miała formę ryczałtową
(jednorazową), tj. 390,40 zł brutto/szt. Fakturowanie następowało po przyjęciu zwierząt do
schroniska.

Sprawę prowadzi: Adam Kalabińsk i , Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel (029)764-68-11 wew. 251



B U R M I S 1 R Z MIASTA
Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka 26.03.2009 r.

ITS - 7622/^/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. dotyczący udzielenia informacji o
sposobie i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem uprzejmie informuję, że:

Ad. 1 Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało w 2008 roku podpisaną umowę w
zakresie wyłapywania bezpańskich psów z terenu miasta oraz zapewniania im
dalszej opieki z firmą pod nazwą:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Sławomir Suchta & Zygmunt Szabłowski

ul. Bąkówka

07-300 Ostrów Mazowiecka

Ad. 2 W 2008 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zostało odłowionych - 160 sztuk
bezpańskich psów.

Ad. 3 Kosz realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł - 155098,60 złotych.
Płatność następowała w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie każdego
odłowionego psa w schronisku.

Pozostaję z poważaniem.

mor m
BURMISTRZA



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

Otwock, dnia 26.03.2009 r.

WGK.7062-28/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta

Otwocka w dniu 23.03.2009 r. informuję, że w roku 2008 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na

terenie Otwocka zajmowali się Przychodnia Weterynaryjna z Wołomina reprezentowana przez lek. wet.

Marka Klamczyńskiego, Gabinet Weterynaryjny z Celestynowa reprezentowany przez lek. wet. Tomasza

Baczyńskiego oraz Straż Miejska. Odłowione zwierzęta umieszczone zostały w Schronisku dla Bezdomnych

Zwierząt w Celestynowie przy ul. Prostej 3.

W ubiegłym roku schronisko w Celestynowie przyjęło z terenu Otwocka 146 psów oraz 63 koty.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 48.819,00 zł.

Piotr Stefański

Sprawę prowadzi: insp. Elżbieta Jobda
tel. 788 20 22



,

Ożarów Mazowiecki 02.04.2009r.

WSiR-0717/101 709

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

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
informuje, że w ramach zadania własnego dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na swoim terenie, gmina posiada umowy z podmiotami świadczącymi
tego typu usługi:
1. -Fundacja „EKO-FAUNA", Lorcin 23a, 05-190 Nasielsk - przyjmowanie oraz

utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt (umowa zawarta na okres od dnia
01.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r.).
-Firma Usługowo-Handlowa ,,Agro Pomarzany", ul. Słowiańska 24,
05-840 Brwinów - odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie pomocy
weterynaryjnej (umowa zawarta na okres od dnia 20.03.2007r. do30,03.2008 r.
oraz od 15.05.2008r. do 31.03.2009r.).

2. W 2008 roku wyłapano z terenu naszej Gminy 31 psów oraz 26 kotów.
Wszystkie odłowione zwierzęta zostały przebadane przez lekarza weterynarii. Do
schroniska przekazano 10 psów. Pozostałe psy i koty po odpowiednim
przygotowaniu (szczepienie, odrobacznienie, kastracja lub sterylizacja)
przekazane zostały do adopcji.

3. Całkowity koszt realizacji zadania to 50 773 zł.
Płatności odbywały się zgodnie z porozumieniami w formie ryczałtowej oraz
interwencyjnie jednorazowe faktury.

C
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Argos/BOZ

Od: "UG Paprotnia" <ug_paprotnia@pro.onet.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 11:51
Temat: Odpowiedz na wiosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009 r. Gmina Paprotnia informuje,
że nie ma podpisanych umów stałych na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie przeprowadzała
wyłapywania w 2008 r.

Anna Kamińska
Sekretarz Gminy

9000.04.06



URZĄD
08-441 PARYSÓW u! Kościuszki 28

pow Garwolin.woj mazowieckie
tel /f ax 685 53 19

R. 6052/2/09

Parysów dn. 25.03.2009 r.

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18 marca 2009 r. dotyczącego

udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w

Parysowie podaje sposób i skutki wykonywania tego zadania.

Wałęsające się bezdomne zwierzęta to przede wszystkim psy.

Po zgłoszeniu tego problemu przez mieszkańców, pracownik Urzędu jedzie na

miejsce wskazane przez osobę zgłaszającą w celu stwierdzenia faktyczności

zgłoszenia. Następnie jeśli znajdzie się osoba chętna do adopcji, pies oddawany

jest osobie, wobec której mamy gwarancję, że zapewni ona psu odpowiednią

opiekę. W przypadku braku chętnych Urząd Gminy zaleca ich wyłapanie.

Urząd Gminy w 2008 r. podpisywał jednorazowe umowy zlecenie

z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ PERRO „, Zamienię, ul. Leśna 23.

Wyłapanych zostało 5 psów, całkowity koszt to 3 904 zł.

Z u

Sporządziła:

Patrycja Mucha, cel. 025-/685 53 19



URZĄD MIASTA! GMINY PIASECZNO
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych

Piaseczno 05.05.2009r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Agros"
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek Wydział Utrzymania Terenów
Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno informuje, iż odławianiem
i opieką nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno zajmuje się firma PRIMA-VET mieszczącą się w Konstancinie
Jeziornej ul. Długa 8. Lecznica ta prowadzi na zlecenie Urzędu sterylizację,
kastrację oraz akcje adopcyjne bezpańskich zwierząt z terenu gminy Piaseczno.

W przypadkach „awaryjnych" korzystamy również z usług Pana
Waldemara Gródeckiego, Milanówek ul. Brwinowska 50, a odłowione
zwierzęta przekazywane są do schroniska prowadzonego przez fundację
„Niedźwiedź" mieszczącego się w miejscowości Korabiewice.

Koszty poniesione przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na schronisko
i odłów bezpańskich zwierząt w roku 2008 wyniosły 208.000 zł.

Adopcje
Zgony
Eutanazja
Zbiegłe

2008
155
61
41
2

Z poważaniem

Naczelnik/udziału
Utrzymania Teraĵ  Publicznych

rn.gr rzeg hrabałowski



tei.

SVSiEJSKI
w Piastowie

i:'. 1 l -go Listopada 2
U£5-BZO RlASTÓW

woj. mazowieckie

MZ

Piastów, dnia 24 marca 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009r.

Odpowiadając na w/w pismo uprzejmie informuję, iż:

1. Urząd Miejski w Piastowie w 2008r. na potrzeby odławiania i odstawiania do schroniska

bezdomnych zwierząt z terenu Piastowa, korzystał z usług Waldemara Gródeckiego

właściciela firmy „Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych".

Współpracę prowadzono na podstawie umowy zawartej na okres roku 2008.

2. W 2008 roku zostały przekazane do schroniska następujące zwierzęta:

- 6 psów,

- 2 mioty ślepe po 9 szczeniaków,

- 20 kotów do sterylizacji

Ponadto 10 psów oddano właścicielom po interwencji jeszcze na terenie Piastowa.

3. Wartość przedmiotu umowy stanowiąca koszt realizacji całego zadania w 2008r. wyniosła

32.000 zł. rozdzielona i płatna w poszczególnych miesiącach.



URZĄD MIASTA I GMINY
08-440 Pilaw?, Al. Wyzwolenia 158

nazowieckie
ser SS-61-IO, fax<&5-60-83

MIP 87A. H.o?-040; Ident. 000549507
Pilawa, dn.26.03.2009 r.

OŚRK.R 6076-3/09

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania przez tut.

Urząd zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie'" uprzejmie

informuję, iż:

1. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie w 2008 roku udzielał zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt lek. wet. Stanisławowi Szymczykowi z Lecznicy Małych

Zwierząt z siedzibą ul. Młodzieżowa 17 w Płońsku i zapewnienie im dalszej opieki

poprzez dostarczenie zwierząt do Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

im. Adolfa Dygasińskiego ul. Prosta 3 w Celestynowie.

2. W 2008 roku wyłapano 22 szt. bezdomnych dorosłych psów i 8 szt. szczeniąt na koszt

UMiG w Pilawie.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 18 293 zł. brutto. Forma płatności za

opiekę była jednorazowa za każde wykonane zlecenie.

S T R Z
P
Łubian

Sprawę prowadzi:
Kierzkowska Magdalena
tel. 02568561 IOwew. 43;



URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PiONKI

Aleja Jana Pawła II 15
WYDZIAŁ INWESTYCJI

tel.048341 4260

Pionki dn. 01.04.2009r

ZI-7082/5/09

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

W nawiązaniu do Państwa pisma dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem informuję:

ad.l. Gmina Miasto Pionki posiada zlecenie roczne z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych

w Pionkach na organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych

w przepisach o ochronie zwierząt

ad.2. W roku 2008 wyłapano i zapewniono opiekę 38 szt. zwierząt

ad.3. Koszt realizacji zadania w 2008r opiewał na kwotę 95025,12 zł, forma płatności oparta jest na

bieżącej (miesięcznej) ewidencji wykonanych prac w ramach zlecenia rocznego

Otrzymują:
B U R M

- Adresat OSOBA PCL
ORGANOy

A/a
Janusz Malik



URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
09-400 Płock, Stary Rynek 1

WSO.I.ZO.07190/WGK/6/09

Płock, dnia .¥.£....04.2008 r.

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

W nawiązaniu do wniosku w/w Biura z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję następujące informacje :
1. Miasto Płock posiada umowę na utrzymywanie bezdomnych zwierząt z firmą SITA

Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31, która
jest posiadaczem schroniska dla zwierząt przy ul. Parowa 20. Umowa przewiduje
m. in. przyjmowanie bezdomnych zwierząt, utrzymywanie ich wraz z leczeniem i
poddawaniem szczepieniom ochronnym. W ramach umowy przeprowadzane jest
również wyłapywanie bezdomnych psów w przypadkach interwencji.

2. W roku 2008 schronisko odłowiło 183 psy i 25 kotów, a doprowadzonych przez właś-
cicieli i inne osoby przyjęło 63 psy i 20 kotów. Przekazano do adopcji 210 psów
i 46 kotów. Średnio miesięcznie w schronisku przebywało 116 psów i 5 kotów.

3. W roku 2008 wydatkowana została kwota 640.930,00 (sześćset czterdzieści tysięcy
dziewięćset trzydzieści °°/oo) złotych.
Formą płatności był i jest nadal ryczałt miesięczny.

W>ti/iatu G
i (Vh

H E K T O R
lOmunalnej
iska

Otrzymują :

1. Adresat, _

2. WSO.I.ZO,

3.WGK.I.-RU.



URZĄD G M IN Y
09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39
tel (0-23)662-56-35. 562-56-^9

fax (0-23) 662-24-2-3

Płońsk, dn. 02.04.2009 r.
OŚ. 6134/04/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2009 r. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Płońsku przesyła następujące informacje:

1. Umowa Nr 341/6071/03/01/08 zawarta z Lecznicą Weterynaryjną Sklep Zoologiczne
- Wędkarski, ul. Młodzieżowa 17, 09 - 100 Płońsk reprezentowaną przez
Lek. Wet. Stanisława Szymczyka.
Przedmiot umowy - odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Płońsk
w 2008 roku.

2. Liczba zwierząt, które wyłapano i którym zapewniono opiekę na koszt Gminy
w 2008 r. wyniosła 21 sztuk.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wynosił 15.664,42 złotych.
Wynagrodzenie Wykonawcy :

^ za jednego bezpańskiego psa dorosłego wynosiło 706,20 złotych brutto w tym
7% VAT w kwocie 46,20 złotych;

> za jednego bezpańskiego szczeniaka wynosiło 438,70 złotych brutto w tym
7% VAT w kwocie 28,70 złotych.

Należności były regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Olżyńska
S E K R E T A R Z



.

URZĄD MIEJSKI
Ul. Rocka 3S. 03-100 PŁONSK

wo). mazowieckie
tel. 023 662-26-91,023 66313 00 Płońsk, dnia 30 marca 2009 roku

IT. 6134-01/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Miejski
w Płońsku uprzejmie informuje:

- umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2008 roku
podpisano z Lekarzem Weterynarii Panem Stanisławem Szymczykiem właścicielem
Specjalistycznej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Młodzieżowej 17 w Płońsku,

w roku 2008 roku na koszt gminy odłowiono i przewieziono do schronisk 51 szt.
bezdomnych psów,

koszt realizacji w/wym. zadania wyniósł brutto 36 266,64 zł formą zapłaty była
ryczałtowa kwota ustalona za odłowienie, kwarantannę, szczepienie, opłatę schroniskową,
oraz transport bezdomnego psa do schroniska.

Z up. BURMISTRZA

mgr inz. łfeala Klik
Otrzymuj ą: Dyrektor Wydziału Infrastruktury Techniczną

l .Adresat.
2.a.a.



R-Oś.61 34/1/09

URZĄD GMINY PNIEWY
te!./fax (048)668 6424

05-652 PNIEWY
Pniewy, dn.03.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"
W A R S Z A W A

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dn. 18 marca b.r. dot. udzielenia informacji nt. opieki

i wyłapywania psów bezdomnych, Urząd Gminy w Pniewach przedkłada odpowiedź na

zamieszczone pytania:

Ad. l. W 2008 r. gmina Pniewy nie posiadała stałych umów ani też nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki.

Ad. 2. Nie posiadamy danych o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy

w 2008 r. ponieważ zadania takie nie były realizowane.

Ad. 3. W związku z tym , że zadania powyższego typu nie były realizowane nie wystąpiły

koszty realizacji wymienionych zadań.

Zjawisko bezdomności zwierząt nie występuje w naszej gminie w dużej skali

tzn. takiej, która powodowałaby konieczność podejmowania działań w oparciu o ustawę

o ochronie zwierząt, polegających na zapewnianiu zwierzętom radykalnej opieki,

chociażby poprzez umieszczanie w schroniskach bądź innego typu działalność.

Z poważaniem:

SeKretafiGminy



URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA

ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 022 75 92 100, fax 022 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Podkowa Leśna, 25 marzec 2009 rok

GMil 7082-1/2009

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

Nawiązując do Państwa pisma o udzielenie informacji publicznej na temat

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

wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy że:

Miasto Podkowa Leśna na rok 2008 miało podpisaną umowę ze Schroniskiem

w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48.Umowa dotyczyła bezdomnych zwierząt

z terenu naszego miasta po telefonicznym zgłoszeniu.

W roku 2008 wyłapano 21 zwierząt w tym: 18 psów i 3 koty.

Wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło 1300zł. Kwota stanowiła zryczałtowaną opłatę

miesięczną naliczaną z tytułu gotowości przyjęcia przez schronisko 21 zwierząt

rocznie. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 14300zł.

Z poważaniem

Z -CA BUfttiSTRZA MIASTA
Podków* Lrótj

Jnl^<==•</ J /

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a



URZĄD GMINY
06-121 Pokrzywnlca,AI.JanaPaw(allnr1

powiat pułtuski, woj. mazowieckie Pokrzy wnica, 2009-03-27
f§L Km/ m 8? 21, tex: /0-23/ 691 85 55

re. NI-?- 568-13-77-835

SK. 7080-2/2009

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

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 18 marca 2009 r. niniejszym informujemy, co

następuje:

1. Urząd Gminy w Pokrzywnicy posiada od 2003 r. stałą umowę z Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83 na wyłapywanie

bezdomnych psów z terenu Gminy Pokrzywnica i utrzymywanie ich w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

2. W 2008 roku z terenu gminy wyłapano dziewięć psów, które były utrzymywane w

schronisku na koszt gminy.

3. Koszt realizacji zadania przedstawia się następująco:

- koszt złapania i przewiezienia 9 psów do schroniska - 1.279,78 zł

- koszty utrzymania psów w 2008 r. (opłaty uiszczane miesięcznie)-13.651,80 zł

Z poważaniem

u// W J T A

mgr inż. Ttóeusz Jakubiak
GMINY



/H c.

Urząd Gminy Policzna Policzna, dn. 30.03.2009r.
ul. B. Prusa 11
26-720 Policzna

UG.RLOS.-0717/09/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2009r. uprzejmie informujemy,

że w 2008 roku nie było zgłoszeń od mieszkańców gminy o potrzebie wyłapywania

bezdomnych zwierząt. Na dzień dzisiejszy brak jest zwierząt utrzymywanych na koszt

gminy.

Urząd gminy ściśle współpracuje z sołtysami i policją w celu wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Z poważaniem

Robert Strzelecki



Wójt G m i n y Pomiechówek
Brody - Parcele, ul. Szkolna la

05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski, woj. mazowieckie

WROŚ.II.7080/1/09 Pomiechówek, 24 marca 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 r., uprzejmie informuję,
że umowę na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pomiechówek,
w 2008 roku, zawarto z Przychodnią dla Zwierząt z/s w Błędowie 14a, gm. Pomiechówek.

W 2008 roku, na koszt gminy, przekazano 90 sztuk bezdomnych zwierząt pod opiekę do
schroniska.

Ogólny koszt, jaki poniosła gmina na to zadanie w 2008 r. wyniósł 50.000 złotych.
Odpłatność za opiekę nad zwierzętami przekazywano ryczałtem, w oparciu o bieżącą
ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

w
mgr Dariusz



.

URZĄD GMINY
ul. Krótka 1, 05-326 POSWIĘTNt

woj. mazowieckie
tel. (022) 799-94-21. (025) 752-03-9T

Poświętne, dn. 30.03.2009 r.

R. 5241/01/09

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania .,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informujemy :

1. 07.01.2008 r. została zawarta stała urnowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

„PERRO" na usługi w zakresie pomocy bezdomnym , cierpiącym, porzuconym i

zagubionym zwierzętom.

2. W roku 2008 wyłapano 6 psów, które zostały oddane do schronisk.

3. koszt realizacji zadania w 2008 r. wynosił 5 343,60 zł, były to jednorazowe opłaty

za odłowienie i dostarczenie zwierząt do schroniska.

nań



GMINY
w Potworowie

26-414 Potworów, ul.Radomska 2 A
tel.fax:048-671-30-46; 048-671-30-48 Potworów, dn. 30.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy w Potworowie informuje:

1. W 2008 roku Gmina nie zawierała umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.

2. W 2008 roku nie wyłapywano bezdomnych psów i nie zapewniano im opieki na koszt

Gminy.

3. Gmina nie ponosiła kosztów za opiekę zwierząt umieszczanych w schroniskach.

Klimek



U R Z Ą D GMINY
P R A Ż M Ó W

ul. Piotra Czotchańskiego 1
05-505 woia Prażmowska Prażmów, dn. 06.05.2009 roku

tel. 0-22 727 05 33, 790 42 06

Roi. 7080-3/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.04.2009 roku
i wcześniejsze w sprawie udzielenia informacji publicznej, za
którego spóźnioną odpowiedź przepraszamy, Gmina Prażmów
przesyła odpowiedzi na zadane w nim pytania:

1. w 2008 roku Gmina Prażmów na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt miała podpisaną stałą umowę z
Firmą Usług Komunalnych Beata Gawlik, 05-600
Grójec, ul. Poświętrie 15, oraz jednorazowo udzieliła
zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa firmie p.
Waldemara Gródeckiego z Milanówka,

2. na koszt Gminy zostało wyłapanych 42 szt. bezpańskich
psów,

3. całkowity koszt wyłapania tych zwierząt w 2008 roku
wyniósł 14.042, 00 złotych.

Z poważaniem



Al

U R Z Ą D G M I N Y
w Promnie

z siedzibą w Promnie-Kolonii
26-803 Promna Promna 25.03.2009

woj. mazowieckie

RS.6133/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. Urząd Gminy w Promnie
informuje:

1. Gmina nie ma na stałe podpisanej umowy z żadną firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

2. W 2008 roku na terenie naszej gminy nie było przypadku wyłapywania lub
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.

3. W związku z powyższym Gmina w 2008 r. nie ponosiła kosztów za opiekę
bezdomnych zwierząt.

WÓJT /

Wojcie
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0 ó w Pruszków dnia 09.04.2009 r.

iux ,'53 Sg-50

OSO-7083/ 6 709

Fundacja dla Ochrony Zwierząt
„Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie problemu bezdomnych
zwierząt uprzejmie informuję, że:

1. Na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich transport do schroniska w
roku 2008 Miasto Pruszków posiadało umowę z firmą Interwencyjne
Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych Waldemar Gródecki w
Milanówku.

2. Odławiane zwierzęta przewożone były do Schroniska w Korabiewicach
3. W ubiegłym roku zostało odłowione i przekazane do schroniska

153 szt. psów i kotów.
4. W roku 2008 wydatki na ochronę bezpańskich zwierząt wydane zostało

179.886,-zł.

MIASTA

Andrzej hTÓlihowshi



G M I N Y
06-300 Przasnysz

ul Św. Stanisława Kostki 5
NIP 761-10-77-797, Regon: 000548353

tel (029) 752 27 09
Gpk.6072/5/09 Przasnysz, dnia 31.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos „

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. dotyczący udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt.

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że w roku 2008 zlecał wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im dalszej opieki Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi

Mazowieckiej. Z tytułu wyłapania i dostarczenia do schroniska 6 bezdomnych psów,

Urząd Gminy Przasnysz w ubiegłym roku poniósł koszty w wysokości 8930,03 zł.

jta



URZĄD MIASTA

itilif
Przasnysz, dnia 25-03-2009 r.

GKOŚ 7081-3/2009

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Miasta w Przasnyszu
informuje, że wyłapywanie bezdomnych psów na terenie miasta odbywa się na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu nr XI/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Akcje wyłapywania przeprowadzane są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu ul. Kacza 9 przy obowiązkowym udziale lekarza
weterynarii na podstawie zawartej umowy.

W 2008 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej 40 szt. psów. Łączne koszty odłowu, transportu oraz przekazania psów
do schroniska wyniosły 50.000,00 zł

Z up. BURMISTRZA

mgrinź. Hatrenkwiatkowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska



Ą 2

URZĄD GMINY PRZESMYKI
powiat siedlecki, woj. mazowieckie
08-109 Przesmyki ul. 11 Listopada 13
tel./faks 25 641 23 11, 25 641 23 22

GOI.OS 6052-1/09
Przesmyki, 27.03.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie" Wójt Gminy informuję, że w 2008r. Gmina Przesmyki udzielała zlecenia na

wyłapywanie i dalsze utrzymanie bezdomnych zwierząt dla Przedsiębiorstwa

Wielobranżowego PERRO Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Przedmiotem zlecenia był jeden pies. Gmina wniosła opłatę jednorazową za całość

zlecenia. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 890,60 zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych

sześćdziesiąt groszy).

Z poważaniem

Zup. WÓJTA

Krystyru
SBKPF.TJA



Przyłęk, dn. 06.04.2009 r.

ZW-0717-l 1/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku Urząd Gminy w Przyłęku
informuję, że posiadamy podjętą uchwałę w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
Wyłapywane bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy umieszczane są w Schronisku dla
zwierząt w Puławach, ulica Dęblinska 2, które jednocześnie zajmuję się ich wyłapywaniem.
Liczba wyłapanych zwierząt - sztuk 3 (psy), łączny koszt - 1284 zł.(opłata jednorazowa).

Z poważaniem

Zastępca Wójta
Mirosław Madejski



HL

URZĄD GMINY i MIASTA
Przysucha

Pi. Ko!berga11 _ , , . _ . AC _.._
26-400 Przysucha Przysucha, dmą 04.05.2009r.

MK. 6134-05/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2009r. /data wpływu/ dotyczące
udzielenia informacji w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi, Urząd
Gminy i Miasta w Przysusze informuje, że w 2008 roku Gmina posiadała /i nadal posiada/
umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu tut. miasta i gminy, zwłaszcza szczególnie
agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, podejrzewanych o choroby lub kalekich,
oraz umieszczenie ich w kojcach na terenie bazy PGKiM przy ul. Skarbowej w Przysusze.
Umowa obejmuje utrzymanie na ternie bazy przytuliska dla wyłapanych bezdomnych
zwierząt oraz do czasu przekazania ich do schroniska, osobom fizycznym, które zgłoszą chęć
zaopiekowania się u siebie bezdomnym zwierzęciem., lub uśpienia, jeśli taką decyzję
podejmie lekarz weterynarii. Kojce powinny spełniać wymogi określone przepisami prawa
dla utrzymania co najmniej 10 szt. psów.

Ustalono opłatę ryczałtową za wykonanie powyższych zadań w wysokości 1830 zł
brutto na miesiąc.
W 2008 roku z terenu gminy i miasta Przysucha wyłapano 6 szt. bezdomnych psów.

up. BURMISTRZA

Wolak



-000545366-
U R Z Ą D G M I N Y

w PRZYTYKU
woj. mazowieckie

26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
tel.(048)6180095. 6180087

R.6074-1/09 Przytyk, 30.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie , Urząd Gminy w Przytyku informuje:

Odn. pkt. l Gmina Przytyk nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2008 r.

Odn. pkt. 2 W roku ubiegłym nie wyłapywano bezdomnych zwierząt i nie przekazywano do
schroniska.

Zup. Wójta
SEKRETARZ Gft

fcrc*
Ątfna Szczęśniakmgr



URZĄD MIEJS
06-100 Pułtusk

ul. Rynek 41
PUŁTUSK, dn. 2009-03-26

RG.6134-9.1/09
2009-RG - RKW - 50 - O

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

W odpowiedzi na pismo Fundacji dla Zwierząt „Argos", Urząd Miejski w Pułtusku

uprzejmie informuje, że Gmina Pułtusk w roku 2000 posiadała podpisaną umowę na

odłapywanie, oczipowanie, oraz przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

z Firmą: Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne - Wędkarski 09-100 Płońsk, ul.

Młodzieżowa 17, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szymczyka lekarza weterynarii.

Odłapane zwierzęta po oczipowaniu lekarz odwoził do schroniska dla bezdomnych

zwierząt w Celestynowie. Rozliczenie za wykonaną usługę następowało po każdorazowym

odłowieniu zwierząt.

W roku 2008 liczba odłapanych bezdomnych zwierząt - psów z terenu Gminy Pułtusk

wynosiła: psy dorosłe w ilości 63 sztuk, szczeniaki 41 sztuk.

Cena za odłapanie, oczipowanie, transport do schroniska oraz opłata schroniskowa w

roku 2008 wynosiła odpowiednio za psa dorosłego 706,20 złotych brutto, za szczeniaka

438,70 złotych brutto.

Ogólna kwota za usługi wyłapywania, czipowania, leczenia, i przewożenia do schroniska dla

bezdomnych zwierząt wyniosła w 2008 roku 67 463,50 złotych brutto.

KK/KK

mgr ihż. (Łdcfon ^Bmzylko



Puszcza Mariańska, dnia 2009.04.03

t?. (
Ni

'".

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

OS. 6134/1/2/2009

W nawiązaniu do pisma, które wpłynęło 23.03.2009 roku w sprawie udzielenia
informacji dotyczących wykonywania zadań związanych z opieką i wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Puszcza Mariańska uprzejmie informuje:

1) Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej w 2008 roku nie posiadał stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
zlecane było AGRO-Pomarzany Jan Kuczmera, zam. Brwinów.

2) W 2008 roku wyłapano i dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
30 bezdomnych psów (w tym 9 szczeniaków 2-3 tygodniowych).

3) Za wszystkie zwierzęta dostarczone przez Gminę w 2008 roku Schronisko nie
pobrało żadnych opłat. Urząd Gminy Puszcza Mariańska w ramach
współpracy, udziela dla Schroniska pomocy materialnej np. w okresie
zimowym wykonano i dostarczono 8 szt. nowych domków dla psów.

/

mgr W
SĘK

<1



URZĄD MIEJSKI
09-140 RACIĄŻ

Pl. Adama Mickiewicza 17
pow. płoński, woj mazowieckie

Raciąż dnia 23.03.2009r.

GKM.OŚ.GP.6134/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04 - 886 Warszawa ul.Garncarska 37A

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 18.03.2009r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem „ przewidzianych
ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje,
iż nadal nasz teren jest obsługiwany przez firmę - Specjalistyczna Lecznica
Małych Zwierząt Stanisław Szymczyk 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 17,
która posiada stosowne uprawnienia do wyłapywania bezdomnych zwierząt.

z poważaniem



t lRZĄD G M I N Y *z

09-140 Raciąż, pow. płoński
woj. mazowieckie Raciąż, dnia 24 marca 2009 r.

RRG.6134-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

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

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

ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Raciąż odpowiada na pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?

Gmina Raciąż w 2008 r. nie zawarła stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

odławianie bezdomnych zwierząt zlecane jest Lecznicy Weterynaryjnej w Płońsku,

ul. Młodzieżowa 17, reprezentowanej przez Lek. wet. Stanisława Szymczyka.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt

gminy w 2008 r. ?

Zwierzęta wyłapane - O

Zwierzęta utrzymywane na koszt gminy w 2008 r. - O

3. Jaki był koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę?

Koszt realizacji całego zadania - O zł.

Z UJD) Wójta
Otrzymują: $\JJU/i
l. adresat m?TMonikaKoncźewska

~2~ „/„ Kierownik Referatu RolWtua
i Rowoju (iospodarciego

AS/AS



URZĄD MIEJSKI
w RADOMIU

Wydział Infrastruktury
26-610 Radom, ul. J.KHińskiego 30

Radom dnia 01.04.2009r.

I.I.7080/07/2009

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18. 03. 2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje co następuje:

1. Czy i z kim Gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina Miasta Radomia ma podpisane Porozumienie z Radomskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi na rzecz Gminy Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt. W/w Towarzystwo między innymi ma w zadaniach wyłapywanie oraz
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach, które wyłapano i/lub którym
zapewniono opiekę na koszt Gminy w 2008 roku?

W 2008 r. z terenu Gminy Miasta Radomia zostało odłowionych w sumie
926 zwierząt, z czego 792 psów i 134 kotów.

3. Jaki był w 2008r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczanie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

Całkowity koszt zadania jaki poniosła Gmina Miasta Radomia w 2008r wynosił:
524 302,65zł. Z czego: 399 960,00zł (opłata miesięczna ryczałtowa) - na prowadzenie
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 57 873,82zł (opłata miesięczna wynikająca
z faktur za zużycie energii) - na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla
schroniska, 54 618,66zł (opłata jednorazowa za wykonanie usługi) - na budowę nowej
linii NN zasilającego schronisko w energii elektryczną, 11850,17zł (opłata
jednorazowa- przyłączeniowa) - na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

*»gr Elżbieta Fiolna-Bulira



URZĄD GMSNY w Radzanowie
Plac Pilsudskiego 26

05-540 Racteanów
pcw. m/awstó woj. mazowieckie

tel.(023) 679-80-33, 34, 35
NiP §6Mi--SQ=l4? Regon 000536290

Nr 6134/1/2009

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

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 marca 2009 roku.

W odpowiedzi na w/w wniosek o udzielenie informacji publicznej,
informujemy co następuje:

1) gmina nie podpisała umowy stałej ani zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2008 roku

2) nie wyłapywano żadnych zwierząt bezdomnych w 2008 roku

3) zadanie nie zostało zrealizowane, zatem nie poniesiono żadnych
kosztów z nim związanych.

Z poważaniem

??.rz>r Aitdrzw wójcik



_ -
RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego nr 10
96-325 RADZIEJOWICE

M n°"46 857-71-71. tel./fax 0-46 857-71-20
NIP 838-14-26-414. ren^n; 00054.1349

Radziejowice dn.!4.04.2009r.

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

RLG-7015/18/2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2008r.,
informuję że Gmina Radziejowice w 2009r. udzielała zleceń Fundacji dla Ratowania
Zwierząt Bezdomnych „EMIR" - Oddział ul.Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola- na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
W 2008r. Gmina zleciła wyłapanie i umieszczenie w schronisku 7 bezdomnych psów .
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 SOOzł.
Opłata za usługę dokonywana była przelewem po otrzymaniu faktury za wyłapanie
i umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.



Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
PI. T. Kościuszki 2,05-250 Radzymin

Radzymin, dnia 07.04.2009 r.

GKiO-7080/3 /09

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi psami w 2008
roku uprzejmie informuję, iż:

Ad. 1. W okresie od stycznia do końca kwietnia 2008 roku łapaniem psów,
dowozem do Schroniska, całkowitą opieką weterynaryjną, szczepieniem
profilaktycznym oraz obserwacją w kierunku wścieklizny zajmowała się firma EKO-
FAUNA z Lorcina k/Nasielska. Natomiast w maju 2008 roku została podpisana
umowa na świadczenie powyższych usług z firmą - Usługi Weterynaryjne Wołomin,
ul. Sikorskiego 97 reprezentowaną przez Pana Marka Klamczyńskiego. Odebrane psy
przekazywane były do adopcji oraz do Przytuliska „Barnaba" i Schroniska w
Celestynowie z którymi Pan Marek Klamczyński ma podpisane umowy,

Ad. 2. Łącznie w 2008 roku wyłapano na koszt gminy 76 psów.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 45 146 zł. Faktury były

realizowane miesięcznie za ilość psów faktycznie złapanych.



URZĄD GMINY RASZYN
Referat Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej
ul. Szkolna 2a. 05-090 RASZYN

OŚGK.7080/1/09 Raszyn, dnia 01.04.2009r.

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

W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy Raszyn pisma z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustaw o ochronie
zwierząt informuje co następuje:

1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została podpisana z Panem Waldemarem
Gródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Interwencyjne odławianie
zwierząt dzikich i udomowionych z siedzibą w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 50.

Umowa na przyjmowanie zwierząt została zawarta z Fundacją im. 120 lecia
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul. Pilicka 13 m l, 02-629 Warszawa .
2. W roku 2008r.z terenu gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 5 psów i 2 koty.
3. Koszt realizacji umów w 2008 r. wyniósł 8464,00 zł. Płatności w formie faktury
wystawianej na koniec danego miesiąca z rozłożeniem na poszczególne sztuki.

Art. 26 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 08.199.1227) nakłada na organy administracji
obowiązek pobierania opłat za wyszukiwanie informacji.

Stosownie do art 27 ust. l pkt. l w/w ustawy naliczono opłatę w kwocie 10,00zł
(słownie :dziewięć złotych 00 groszy) za wyszukanie informacji do dziesięciu dokumentów.

W związku z tym, że Biuro Ochrony Zwierząt wystąpiło w piśmie z dnia 24 marca
2009r. o przesłanie danych opłatę zwiększono o koszt wysyłki 4,00zł (słownie: cztery złote
00 gr.) co jest zgodne z art. 27 ust 2 pkt l wyżej wymienionej ustawy.

W sumie opłata wynosi 14,00zł ( słownie: czternaście złotych zero groszy).

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Raszyn lub na konto Urzędu Gminy Raszyn
Nr 65 8004 2001 0000 0316 0001 z dopiskiem „Opłata za wyszukiwanie informacji".

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Referat Budżetu i Finansów w/m.
3. A/a.

Z up. Wójta
ójta

mgr inż. Mirosław Chmielewski



URZĄD GMINY
2009-03-25

Regimin
te!/fax (0-23) 681-17-56

Nr 7082 721/2009

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w
Regiminie informuje, że gmina od dnia 11 grudnia 2006r. ma na stałe podpisaną urno we na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i utrzymywanie ich w schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w
Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
W roku 2008 gmina zleciła złapanie jednego bezdomnego psa i jego przechowanie w
schronisku dla zwierząt.
Koszt realizacji całego zadania to 2163 zł. Jest to comiesięczna opłata za pobyt psa w
schronisku, należność za złapanie psa i usługa weterynaryjna.

mgr



URZĄD GN4LNY REPKI
•8-307 Repki, uJ. Parkpwa 1 —

pow. soktłowski, woj. nwowiecfcjp
tel. Q25 787 50 29, 025 787 50 23
f* 025 787 50 66, N(P823-n-91O27 ~

Repki dnia 24.03.2009 r.

In. G. Km. 6134/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009 r.
Urząd Gminy Repki uprzejmie informuje:

Gmina Repki w 2008r. jak i obecnie nie posiada podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W listopadzie 2008 r. Gmina zleciła złapanie i transport do schroniska jednego
bezdomnego psa podmiotowi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z
siedzibą Zamienię k/Mińska Mazowieckiego za kwotę brutto 1.700,00 zł. Był to jedyny koszt
poniesiony z budżetu gminy w 2008 roku na realizację zadania. Należność uregulowana
została przelewem.

Z up. Woj

mgr Jad
SekretóR



Kl

09-204 Rościszewo
woj. mazowieckie
W. (024) 276-40-11

RRGKB 6134-1/09 Rościszewo dnia 14.04.2009 rok

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku skierowane przez

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Agros" Urząd Gminy w

Rościszewie udziela informacji dotyczących sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" :

Ad. l Urząd Gminy w Rościszewie na cały 2008 rok jak i na 2009 rok ma

zawartą umowę z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność

gospodarczą pod nazwą: Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel"

Ad. 2 Na koszt Urzędu Gminy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych „Przyjaciel" przebywa l sztuka psa od 23.01.2008 roku.

Ad. 3 Dzienny koszt pobytu i obsługi zwierząt w Schronisku wynosi 5,73 zł

sztuka/na dobę brutto, cena za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje

podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia

wynosi 73,20 zł brutto za cały okres obserwacji. Forma płatności za opiekę

zwierząt przebywających w schronisku — po upływie każdego miesiąca w

drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 dni.

Zup-

Referatu Rolnictwa
Rozw<5j£<Śospo<Jarki Komunalnej i Budów*



lor iistrz Gilay lliaa

Różan, dn. 01.04.2009 r.

OŚ.6134-2/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

Ad.l.W roku 2008 Gmina Różan miała podpisaną umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o .o ., ul. Gostkowska 83, 06-400
Ciechanów na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

Ad. 2. W 2008 roku z terenu miasta i gminy Różan zostało odłowionych
i przekazanych do schroniska na koszt gminy 15 psów.

Ad. 3. Całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł: 32.564,22 zł.
Jednocześnie informuję, że forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych w Ciechanowie natomiast w Schronisku „CANIS" w Kruszewie
(jednorazowo za umieszczenie w schronisku).

BURISTRZ GMINY

******



,4,1

^egon:ooo545343 wfó.7nn672'7°-23 Rusinów, dnia: 25 marca 2009 roku
« "'"•'y9-"14-58-Olfl

Nr R-6052/6/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania:
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
w Rusinowie przekazuje dane:
1. czy i z kim gmina miała w 2008 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ? - nie było.
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach, które wyłapano i/lub którym
zapewniono opiekę na koszt gminy w 2008 roku? - nie było.
3. jaki był w 2008 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)? - nie
było.

Ponadto informujemy, że w dniu 19 listopada 2008 roku Rada Gminy
w Rusinowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/100/08 w sprawie wyłapywania
zwierząt na obszarze Gminy Rusinów.

mgr Jpnósław Korycki
xSJEKRETARZ



URZĄD GMINY RYBNO
ul. Długa 20, 96-514 Rybno
pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

tel./fax (046) 861-14-38
NIP 837-12-38-295, RG 000544527

Nr RGK. 7062 - 3/09

Rybno, dnia 24 marca 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37Ą
04-886 Warszawa

Wobec otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"informuję, że :

1. Gmina Rybno w 2008r. nie rniała zawartej stałej urnowy na v,yłapy,vanie zwierząt lub
zapewnianie im opieki, nie zlecano również wyłapywania zwierząt.

2. Z terenu gminy Rybno w 2008 r. nie wyłapano żadnego zwierzęcia.
3. Koszty związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008r.

wyniosły 374,50 zł.

/)
z u p . w U J T A

•
Danutd [GPa/x^7/'

K i e r o w n i k } feefersfu /
Rolnictwa i Gospddirki Komunalne!



OD : NR FflKSU 7 LIP. 2008 4:13' STR. l

ZAKŁAD GOSPODARKIKOMIMNEJ

07*209 R^iiiik, ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

GKM-7620/12/09

Rząśnik 6.04.2009r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009r. uprzejmie
informujemy, że nasza gmina nie posiada podpisanej umowy z
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Gmina nasza jest gminą typowo rolniczą , bezdomnych zwierząt jest
znikoma ilość , gdy zachodzi konieczność korzystamy z usług Pana
Kośnik Jan zam. Wyszków ul. Zakręzie 49.
W 2008r. wyłapano 3 psy ,koszt usługi wynosił 1800 zł.

p.o. KIEWOW

mgr Ja



,

URZĄD GMINY
27-353 Rzeczniów

pow. lipski
woj. mazowieckie

tel./fax (0-48) 61-67-310

Rzeczniów, dnia 26.03.2009r.

Znak: RGZiOŚ - 6 1 3 4 / 1 / 0 9

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos "

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r dotyczące informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" określone ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy

w Rzeczniowie informuje, że w roku 2008 gmina nie podpisywała stałych umów

ani też nie zlecała wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.

W związku z powyższym nie zostały poniesione żadne koszty na w/w zadania.

mgr



OD :UG RZEKUŃ, UUU.RZEKUŃ.PL NR FflKSU :+48 29 7617302 14 KU I 2009 08:26 . STR. l

07-4"d r\z?:-v.,:':. ',;-, Kcj-śobszsi 33
roi. (02:;; 7S>7o-01

Rzekuń 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt ,»ARGOS'

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat wykonywania zadań z

zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informujemy iż gmina Rzekuń nie

ma stałej podpisanej umowy z stosowną firmą świadczącą tego typu usługi.

Na terenie gminy Rzekuń wykonywanie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt

świadczy firma „CANIS" z Rruszewa. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie jednorazowego

zlecenia. W roku 2008 z terenu gminy Rzekuń zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku

w Kruszewie 9 psów. Łączny koszt usługi to około 8 550 zł.

Z



URZĄD GMINY
06-225 RZEWNIE

woj. mazowieckie
tel. 761-34-09, fax 761-34-15

RLiOŚ-1/2009 Rzewnie, 2009-03-26

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
marca 2009 przesyłam informacje na poszczególne pytania:

1. W roku 2008 gmina nie zawierała umów, ani też nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Z tytułu zapewnienia opieki gmina nie ponosiła żadnych kosztów.
3. W związku z tym, że gmina nie zawierała umów związanych z

wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami gmina nie
uiszczała żadnych form płatności.



W Ó J T
Gminy Sądowne

pow. węgrowski, woj. mazowieckie
Sądowne, dnia 24.03.2009 r.

RI. 606/2009

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

Urząd Gminy w Sadownem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18 marca 2009 r., niniejszym informuje:

1. Gmina w 2008 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki. Udzielane były zlecenia na wykonanie
w/w czynności Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r. było 9 szt. zwierząt
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 12 276,38 zł. Opłata była

jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku.

mz.



URZĄD GMINY
w S a n n i k a c h „ . . . . . „c no ^Anr»

powiat gostyninski. woj. mazowieckie SanniKi, dnia 25.U3.2UUy r.
09-540 Sanniki, tel. 277-68-51

R. 7080-04/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.03.2009r, dotyczące udzielenia

informacji publicznej na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", uprzejmie informuje, że:

1. W 2008 roku Gmina Sanniki nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki (umowa taka została zawarta

w roku bieżącym). W przypadku konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia

zlecenie były przekazywane Firmie Usługowej „HERKULES" Zbigniew

Szczechowicz, Kotliska 6, 99-300 Kutno, zaś zwierzęta były umieszczane

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel" w miejscowości

Kotliska 13, 99-300 Kutno.

2. W roku 2008 wyłapano 3 bezdomne psy, które umieszczono na koszt gminy

w wyżej wymienionym schronisku „Przyjaciel.

3. Ogólny koszt realizacji zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt i zapewnieniu im opieki w 2008 r. wyniósł 2047,38 zł (521,73 zł za

wyłapanie + 1525,65 zł za pobyt psów w schronisku).

Wójt Gminy Senniki
v^\/\}AA/A

Gabriel Wieczorek

Otrzymują;
1. Adresat
2. a/a



Mt
WÓJT GMINY

SAKNAKI
powiat łosicki

-oi mazowieckie Sarnaki dnia 26 marca 2009r
OŚ. 7081/1/2009

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

(Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) informuję, że Gmina Sarnaki nie ma podpisanej stałej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lecz udzielane było zlecenie (interwencyjnie) dla

Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, powiat lubartowski. Opłata za wyłapanie i

umieszczenie psa w schronisku jest jednorazowa na podstawie faktury. Brak zbiorczych danych

liczbowych o zwierzętach utrzymywanych na koszt gminy.

aszdzuk



Ml

OŚRiL.7080-5(2)/09 Serock, dnia 21.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2009 roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku
informuje, że zadania w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
w 2008 roku, zlecone były na podstawie zawartej umowy Fundacji „Centrum Ochrony
Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.

Do schroniska znajdującego się w miejscowości Chrycynno, przekazano w ubiegłym
roku 57 bezdomnych zwierząt. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.750 zł
i rozliczany był miesięcznie, przelewami.

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jadwiga Szymańska



> 'RZĄD MIASTA l GMINY W SEROCKU
Referat Ochrony Środowiska

R o l n i c t w a i Leśnictwa Serock, dnia 05.05.2009r.
05-140 Serock, Rynek 21

•el. O 22 782 88 39,0 22 782 88 40

OŚRiL 7080-5(4)709

Sz.P.
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2009 roku (data wpływu 04.05.2009r.)

uprzejmie informuję, że odpowiedź na pismo z dnia 18.03.2009r. została przesłana pocztą

elektroniczną w dniu 21 kwietnia 2009 roku o godz. 11:36.

Z poważaniem

mgr n Szymortsfca
"

Załącznik

l . Potwierdzenie odebrania wiadomości przez adresata (wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy 22.04.2009 o godz. 00:12)



Strona l z l

Ochrona Środowiska UMiG Serock

Od: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Do: "Ochrona Środowiska UMiG Serock" <ochronasrodowiska@serock.pl>
Wysłano: 22 kwietnia 2009 00:12
Dołącz: ATT00043.txt
Temat: Przeczytane: odpowiedź

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<boz@boz.org.pl> o 2009-04-21 11:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2009-04-22 00:12

2009-05-05



• Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "urząd gminy sieciechów" <wojt.sieciechow.wkz@gminypolskie.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2009 13:44
Temat: Biuro Ochrony Zwierząt

Sieciechów 2009-03-25

EDG 6052/6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt„Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 88 Warszawa

Urząd Gminy w Sieciechowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że gmina w 2008 roku miała podpisaną umowę
lekarzem weterynarii Panem Arturem Bielawskim prowadzącym działalność gospodarczą w
zakresie usług weterynaryjnych. Bezdomne zwierzęta - psy
w zależności od potrzeb były wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt.
Odłowiono 5 szt na kwotę. 1605 zł
Opłat dokonywano każdorazowo po wykonanej usłudze.
W zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiana zwłok zwierzęcych, w tym zwłok zwierzęcych
pochodzących od indywidualnych właścicieli i zwłok zwierząt bezdomnych Gmina posiada zawarta
umowę ze zbiornicą sanitarną zwłok zwierzęcych w Głowaczowie.
Z tego tytułu gmina ponosi stała opłatę miesięczną w wysokości 500 zł

Sporządziła
Regina Janicka.

2009-01-7,5



URZĄD MIASTA SIEDLCE
Skwer Niepodległości 2 Siedlce, 15 kwietnia 2009r.

08-110 SIEDLCE
(-»•)

GK.7080-1-7/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:
1. W 2008r. Miasto Siedlce miało zawartą umowę na:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Brzeska 110.
- przyjęcie do schroniska i zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt s.c. ul. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka.
- nadzór weterynaryjny nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi z terenu miasta z

Przychodnią Weterynaryjną dla Zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38
- sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów z Centrum Weterynaryjnym Małych

Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna s.c. Majchrzak Elżbieta & Majchrzak Krzysztof
ul. Warszawska 140

2. W 2008r. odłowiono 126 psów, dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej- 119 szt., uspanych przez lekarza weterynarii zostało 7 psów.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł: za wyłapywanie i transport psów do schroniska -
133807,65 zł; za przyjęcie 119 psów do schroniska (opłata jednorazowa) - 106020,44 zł; za
nadzór lekarza weterynarii nad bezdomnymi zwierzętami 17292,27 zł; sterylizacja
i kastracja bezdomnych psów i kotów - 13973,13 zł.

Z up. Prezyd&dta Miasta

Stanisław MMwczyiski
Naczelnik Wydziału Głspodarid Komunalne)

Opracował:
Mariusz Myrcha- podinspektor
tel. (025) 644-68-54 lub 643-79-21
15.04.2009r.



WÓJT GMINY SIEDLCE
08-110 Siedlce, u!. Asłanowicza 10

GPI. 7080-8/09 Siedlce, 01.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. (wpływ do urzędu 23.03.2009 r.) dotyczący

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1 . W roku 2008 gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu

Wielobranżowemu „PERRO" Marzena Golańska, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk

Mazowiecki.

2. Odłowiono 1 0 zwierząt bezdomnych w tym 9 trafiło do schronisk a 1 oddany został do adopcji.

3. Poniesiono koszt w wysokości 1 5 921 ,00 zł.

"Mirosław Bieniek

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Sporządziła:
Agata Tymosiak tel. 25 63 325 41 wew. 41



URZĄD GMINY SIEMIĄTKOWO
ul. Wt. Reymonta 2, 09-135 Siemiątkowo

woj. mazowieckie, pow, żuromiński
Regon 000544510 NIP 511-00-79-815

tel, ' fa\ 023-679-61-76

Nr 6052 -1/09
Siemiątkowo, dnia 10.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy Siemiątkowo niniejszym

informuje, że Gmina Siemiątkowo w 2008 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i nie ponosiła w tym zakresie żadnych wydatków.

ewski



.
Urząd Gminy w Siennicy
05-332 Siennica, ul. Kolbielska l

NIP 822-14-65-090
te!. 025 757 21 51, fax 025 757 20 95

R. 6052-9/09 Siennica, dnia 25.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w Siennicy informuje, że
w 2008r. podpisana został stała umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „PERRO" Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W 2008 r. z terenu gminy wyłapano 11 szt. psów z czego 2 psy zostały oddane do adopcji, a
pozostałe oddano do schroniska.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł 7.612,80 zł. Powyższa kwota przekazana została na konto
wskazane przez przedsiębiorcę.

ieliński



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Marcin Minkina" <inwestycje@sienno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2009 14:12
Temat: dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Marcin Minkina
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Tel.0483786-018 w. 22

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

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 24.03.2009 - wniosek o udzielenie
informacji publicznej na zawarte we wniosku pytania Gmina Sienno udziela
następujących odpowiedzi:
1. W roku 2008 Gmina Sienno nie miała zawartej jak również nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub udzielanie im opieki.
2. W 2008 roku Gmina nie wyłapywała i nie zapewniała opieki zwierzętom na
swój koszt i w związku z tym nie posiada danych liczbowych.
3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z
ochroną zwierząt.

Z poważaniem

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusów 3957 (20090324)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www,eset.pl lub http://www,esetxorin



URZĄD MIEJSKI
w S I E R P C U

ul.Piastowska 11a
09-200 Sierpc, woj. mazowieckie Sierp°' °7-042009

Nr WSK 7062/10/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miejski w Sierpcu niżej podaje
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania;

1. Gmina posiadała podpisaną w 2008 roku umowę z Przedsiębiorstwem
Handlowo Usługowym „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu ul. Nad Torem 1,
w zakresie „kompleksowej obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt
(utrzymywanie stanowisk) zgodnie z regulaminem funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie i wyłapywanie bezpańskich zwierząt na
terenie miasta Sierpc.

2. Zestawienie zbiorcze o zwierzętach
Zestawienie za rok 2008 :
• Liczba psów na koniec 2007 roku - 14 szt.
• Liczba psów przyjętych od 1.01.2008 do 31.12.2008 - 19 szt.
• Liczba psów adoptowanych w 2008 roku - 9 szt. wydanych

11 szt. sprzedanych
• Liczba psów poddanych eutanazji w 2008 roku - 6 szt.
• Liczba psów padłych w 2008 roku - 1 szt.
• Liczba psów na koniec 2008 roku - 6 szt.
• Znakowanie -18 szt.
• Szczepienia p/w - 23 szt.
• Szczepienia - nosówka - 19 szt.
• Leczenie - 1 szt.
• Kastracje - 6 szt..
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wynosił 80.938,85 zł. Forma

płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

ISTR^A

praw Społecznych
rwch



WÓJT GMINY SIERPC
09-200 S I E R P C
ul. Biskupa Floriana 4

woj. mazowieckie
Tel./fax 275-57-01

Sierpc, dnia 31 marca 2009 roku

RGP 6134-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 18 marca 2009 roku (data wpływu do Urzędu Gminy

w Sierpcu - 23 marca 2009 r.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków

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

przedmiotowe dane.

1. W 2008 roku Gmina Sierpc miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

psów i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy

Grostkowskiej 8, 06-400 Ciechanów;

2. W 2008 roku z terenu gminy Sierpc wyłapano 7 bezdomnych psów, po czym zostały

przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie;

3. Łączny koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" w 2008 roku, zgodnie z przedłożonymi fakturami przez Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, wyniósł 18 949,54 zł (słownie: osiemnaście tysięcy

dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100).

Sprawą prowadzi:
Joanna Karolewska
tel 024 275-23-31

Z up. Wójta

loliński
rREFERATU

Otrzymują:

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos "

ul. Garncarska 37A

04-866 Warszawa

2j a/a.



w SKARYSZEWIE Skarvszew 2009 05 05Referat Gospodarki Komunami Ochrony iJffliyazeW^UW.UD.U3
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6

tel (048) 610 30 89 w 110: te! (048) 610 3C
woj. mazowieckie

RKG.6134-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, że zadania w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt nie są
realizowane.

Na terenie Gminy nie funkcjonuje schronisko dla zwierząt z uwagi na bardzo
duże koszty jego budowy i utrzymania.

Naibliższe schronisko dla zwierząt, z którego usłus w skrainych Drzvoadkach
J *- ' £? *_• U W - A * i

( stwierdzone pogryzienia ) korzystaliśmy w latach poprzednich znajduje się w
Radomiu.

Pomimo tego, iż jest to dość nowy obiekt w chwili obecnej jest znacznie
przepełniony czego efektem było wydane przez Prezydenta Radomia
zarządzenie o zakazie przywożenia psów spoza terenu Radomia.

Z uwagi na powyższe nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytania
zawarte w Państwa piśmie.

mgr inz.

Otrzymują:

Adresat
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Grażyna Dziedzic" <gdziedzic_ugskorzec@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2009 09:27
Temat: odpowiedź na wniosek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009r. w sprawie informacji" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie - Urząd Gminy Skórzec informuje, że w 2008r. Gmina zawarła umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem " PERRO" w Mińsku Mazowieckim, w/w przedsiębiorstwo
wyłapało z terenu gminy 7 szt - koszt usługi 5.490 z ł , forma zapłaty - jednorazowa

9nnQ-m.ii



URZĄD CMINY w Słupnie
09-472 Slupno, ul. Miszewska 8a
Reg. 000539029, NiP: 774-22-93-320

te! (024) 267 95 81

BG. 7080 - 5 / 0 9

Słupno, dnia 27.03.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W związku z Państwa pismem z dnia 18 marca 2009r. Urząd Gminy w Słupnie

informuje, że:

• w dniu 28 sierpnia 2007r. Związek Gmin Regionu Płockiego w imieniu gmin

członkowskich (w tym również gminy Słupno) podpisał umowę z firmą SITA Płocka

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Parowa 20,

09-400 Płock, w zakresie obejmującym odłowienie, transport, utrzymanie w schronisku

oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt,

• Urząd Gminy w Słupnie w 2008r. sześciokrotnie zlecał firmie SITA PGK

Sp. z o.o. odłowienie, transport, utrzymanie w schronisku oraz opiekę weterynaryjną

bezdomnych dot. zwierząt z terenu gminy Słupno,

• koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł łącznie 5778,00 zł; za ww. zadanie Urząd

Gminy w Słupnie uiszczał opłaty ryczałtowe (miesięczne).

Otrzymują:

Q Adresat,

2. a/a.

WÓJT

mgr S"' f? l J r ':•; .'•:: M ski



URZĄD GMINY
08-443 Sobienie Jeziory

ul. Garwolińska 18
pow. Otwock

OŚ. 7062-5/2009 Sobienie Jeziory, dnia 2009-03-23

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sobieniach Jeziorach informuje, że w 2008 roku odławianiem

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy (na podstawie udzielanych zleceń) zajmowała się

Pani Marzena Golańska. Pani Golańska prowadzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO i

posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Ma również zawartą

umowę ze Społecznym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego w

Celestynowie na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.

W 2008 roku został odłowiony i odstawiony do Społecznego Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie l pies.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 854,00 zł. Była to opłata jednorazowa.

W ó

Stoni»



Kl
WÓJT GMINY SOCHOCIN

ui. P!. Nowotki 9
09-110 SOCHOCIN Sochocin dnia 2009 -03-31

pow. płoński, woj. mazowieckie
1.7082/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

Odpowiadając na pismo MZ 242 z dnia 18 marca 2009 roku,
dotyczącego sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Sochocin
udziela następującej informacji:

- w ubiegłym roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się
lekarz weterynarii z Płońska w ramach zlecenia,

- w roku 2008 wyłapano 9 psów, 7 szczeniąt oraz dokonano l sterylizacji,
- ogólny koszt realizacji całego zadania wraz z utrzymaniem zwierząt

w schronisku w miejscowości Celestynów wyniósł ok.10.000 złotych

Jednocześnie informujemy, iż 6 psów i 11 szczeniąt dzięki
operatywności pracowników Urzędu Gminy przy współpracy Zespołu
Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, znalazło nowych
właścicieli z terenu gminy Sochocin.

>



URZĄD MIEJSKi
w Sochaczewie

G.K.7080//)6/09

Sochaczew dn.07.04.2009 r.

-2-

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2008 r. Urząd Miejski w Sochaczewie uprzejmie
informuje, że od 01.01.2005 r. zadanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywanie na terenie miasta Sochaczew przejął zgodnie ze statutem Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej z siedzibą przy Al.óOO-lecia 90, będący zakładem budżetowym.
Wyłapywanie zwierząt z terenu miasta Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi
własnymi siłami (tzn. ludzie, transport)
Na funkcjonowanie Schroniska Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poniósł w 2008 r. koszty
w wysokości ok. 150 000,00 zł ( zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty i budowa wiat
na schronisku, wynagrodzenie personelu, transport, opał, energia i inne ) gmina zaś kwotę
67 422,10 zł ( czynsz dzierżawny za teren, usługi weterynaryjne, zakup nowych boksów).

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stan początkowy
Zwierzęta wyłapane/przyjęte
Adopcje
Eutanazja
Śmierć naturalna, choroby
Zwrot właścicielowi
Ucieczka
Stan na koniec roku

Ilość psów

119
228
180
30
14
5
4

114

Ilość kotów

5
18
8
0
3
0
1

11

Ogółem ilość
zwierząt

124
246
188
30
17
5
5

125

Do wiadomości:
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Al.óOO-lecia 90
Sochaczew

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZ/

Knzysztof Ciołkieuiicz



Strona l z l

Od: "Szymon Leśniczuk" <s.lesniczuk@sokolowpodl.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2009 10:40
Temat: Informacja - SOKOŁÓW PODLASKI

Sokołów Podlaski, dnia 03.04.2009 r.

URZĄD MIAST SOKOŁÓW PODLASKI
UL WOLNOŚCI 21
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej
na temat sposobów i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta Informuje:
1. Misto Sokołów Podlaski posiada umowę z P. Maciejem Zawadzkim na
świadczenie usług dot. opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Umowa obejmuje
całość zadania gminy.
2. W roku 2008 Miasto na własny koszt zapewniło opiekę 27 psom. W chili
obecnej w Tymczasowej Przechowalni Bezpańskich Zwierząt przebywa 30
zwierząt.
3. Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 26.685,59 zł brutto. Na tę
kwotę składały się koszty związane z wyżywieniem zwierząt, szczepieniem,
leczeniem oraz wynagrodzenie za kompleksową opiekę nad zwierzętami
wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu.

sprawę prowadzi:
Szymon Leśniczuk
podinsp. ds. gospodarki kom.
tel. (025) 781 7547

onno_n/i m



URZĄD GMINY
08-300 Sokołów Podlaski

ul. Piękna 2
woj. mazowieckie

Sokołów Podlaski 30.03.2009
PIS 6134/3/2009

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

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009
roku informuje: W 2008 roku Nasza Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im dalszej opieki. Ponadto w 2008 roku z
terenu Gminy zostało złapane i dostarczone do schroniska 6 bezdomnych psów. Za złapanie i
zapewnienie im dalszej opieki poniesiono jednorazową opłatę w łącznej wysokości 6 420
złotych.

Z poważaniem

\JwólrT
j/

ż. Rvszcjt-d DomaĄskt



URZĄD GMINY
w Solcu nad Wisłą

27-32© Sołec nad Wisłą

'

Solec nad Wisłą 01.04.2009

Znak:6062/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt
„ Agros „

Ul. Gancarska 37 A
04- -886 W a r s z a w a

Wójt Gminy Solec nad Wisłą w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r.
informuje, że nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie oraz opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami.



,.
URZĄD GMINY

07-203 Somianka
woj. mazowieckie, pnw. wysrkowski

Somianka dn. 23.03.2009r.

Pl 6074/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

UL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, iż gmina

Somianka w roku 2008 podpisała dwie umowy w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem:

1. Pan Jan Marek Kośnik, zam. 07-200 Wyszków, ul. Zakręzie 49,

Odłowiono- 6 sztuk

Koszt- 2050 złotych (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych)

Opłata jednorazowa odłowionego zwierzęcia.

2. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt S.C., 07-300 Ostrów Mazowiecka,

ul. Bąkówka

Objęto opieką - 6 sztuk

Koszt - 6002,40 złotych (słownie: sześć tysięcy dwa złote 40/100 )

Opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

zup. W P J T A
Ter&stri

Sekretarz
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OK - 4 8 0 So'ń.iV

Sońsk, dnia 26.03.2009 r.
IP.7062-20/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 roku dotyczące sposobu i skutków wykonywania

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

Ad L W 2008 roku Urząd Gminy w Sońsku posiadał zawartą umowę z Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie

ich w schronisku dla zwierząt.

Ad 2. W 2008*oku w wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w fiimę z terenu gminy Sońsk

wyłapano 12 psów (koszt akcji 1437,28 zł), umieszczono w schronisku.

Ad 3. Koszt związany z utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę 16.748.50 zł

za 2008 rok. Forma płatności za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających

pod opieką. W 2008 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 3 do 11 psów.

Osoba do kontaktu; Dariusz Wiśniewski - Podinspektor d/s rolnych i ochrony środowiska

tel.(023)671-38-14

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



f\ z

URZĄD GMINY
05-304 STANISŁAWÓW

ul. Rynek 32
pow. miński Stanisławów,dnia 31.03.2009 r

woj. mazowieckie
tel./fax (0-25) 757-50 90

RHGK 6074/5/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2009 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie informuję :

Odnośnie pkt.i Gmina Stanisławów w 2008 r miała ( i ma) podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym PERRO,05-300 Mińsk Mazowiecki, reprezentowaną prze Panią Marzenę
Golańską /ani Zamienię ul Leśna 23 a Gminą Stanisławów reprezentowana przez Wójta Gminy.

Odnośnie pkt.2 W roku 2008 r z terenu Gminy Stanisławów zostało odłowionych i dostarczonych
do schroniska 5 psów.

Odnośnie pkt.3 Koszt realizacji wyniósł 3080,00 zł, płatność przelewem.



Urząd Gminy Stara Biała
Biała 68, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: (024) 366-87-10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

RGK. R.7062-16/09 Biała, dn. 26 marca 2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. Urząd Gminy Stara Biała jako członek Związku Gmin Regionu Płockiego posiada
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Płocku.

2. W 2008 r. wyłapano 9 bezdomnych psów.
3. Koszt wyłapania zwierząt na podstawie zleceń oraz koszt utrzymania miejsc w ww.

schronisku wynikający z umowy w 2008 r. wyniósł łącznie 9 630 zł.

Otrzymują:
/(L) Adresat
2. a/a

Konto bankowe: BS Stara Biała 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010
NIP 774-22-93-426 • REGON 000550568



/n-L

WÓJT GMINY Stara Kornica , dnia 01.04.2009r.

STARA KORNICA
08-205 Kornica, woj. mazowieckie

tel. (0-83) 358-78-22 lub 93

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starej Komicy uprzejmie informuje , iż w 2008 roku nie

zachodziła potrzeba podpisywania umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz zapewnienie im dalszej opieki, w związku z powyższym gmina nie poniosła

żadnych wydatków na ten cel.

-

' Kałużny /



U R Z Ą D GMINY
Stare Babice

Refersś Ochrony środowiska
05-082 S<am Sabca, ui. Rynek 32

Stare Babice, dnia 8 kwietnia 2009 roku

ROŚ. 6134/6/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku informuję, że w

pierwszej połowie 2008 roku z terenu gminy Stare Babice odławianiem oraz opieką nad

zwierzętami bezdomnymi zajmowała się Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych

„Emir" Oddział, ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola, która działała na podstawie udzielanych

przez Gminę jednorazowych zleceń. Do Fundacji „Emir" w 2008 roku zostało przekazanych 6

psów. Opłata za opiekę nad zwierzętami była jednorazowa.

Od lipca 2008 roku Gmina Stare Babice posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Panem Zbigniewem Szczechowiczem działającym pod firmą

usługową „Herkules". W czerwcu 2008 roku gmina Stare Babice podpisała umowę na opiekę

nad bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 Kutno, do którego w 2008 roku przekazano 20 psów.

Gmina płaci za każdą dobę pobytu psów w schronisku - kwota każdorazowo określana jest na

podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Całkowity koszt wyłapania oraz zapewnienia dalszej opieki zwierzętom bezdomnym wyniósł

28 734,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery zł 24/100).

J T A

ajk
Kierownik Ftefefatu Ochrony Środowiska



Strona l z l

Od: <ug_star@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 lipca 2009 08:00
Temat: Informacja - Gm. Staroźreby

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy : że lut Gmina umowę na odbiór bezdomnych

zwierząt zawarła za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Płock

ul. Przemysłowa 31 . Zgodnie z Umową Nr 11/41 M/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku - Gmina Staroźreby ma

zarezerwowane 3 miejsca w Schronisku dla zwierząt za które płacimy miesięcznie 450.00 zł l VAT,Bezdomne

zwierzęta są odławiane przez pracowników Schroniska po otrzymaniu zlecenia z Urzędu.

Z poważaniem

D.Reszczyńska

Kierownik referatu rolnictwa i gospodarki komunalnej

9000.07-10



URZĄD GMINY
07-303 STARY LUBOTYŃ

te!.(029)644-64-22, fax(029)644-64-25
REGON 000548318 NJ.P 759-1.3-26-977

1.2.7627/2/2009

.

Stary Lubotyń, dnia 2009-04-03

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Starym

Lubotyniu przekazuje informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2008 r.:

Ad. l. Gmina Stary Lubotyń nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

Ad.2. W 2008 r. na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt.

Ad.3. Nie ponoszono kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt.

Z up.

mgr mz.
SEKR



OD^STERDYM FH.SU
STR.

WÓJT
<;MINY

woj. mazowieckie Merdyn, dnia 6 kwietnia 2009 r,

RGK. 6136- 9/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

l .W 2008 r. Gmina Sterdyń nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,

2. W 2008 r. nie wystąpiły przypadki wyłapywania i utrzymywania na koszt
Gminy bezdomnych zwierząt.

3. W 2008 r. Gmina nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki.

Sprawę prowadzi:
Grażyna Saczuk
tel 025 787 00 04



WÓJT GMINY stoczek 26.03.2009
07-104 STOCZEK

powiat węgrowski
woj. mazowiecki*?

RPO 7080-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

uli,. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r., Urząd Gminy w Stoczku

przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt.

W roku 2008 Gmina Stoczek nie podpisywała stałych umów oraz

nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a rym samym

nie zachodziła potrzeba dalszego zapewniania im opieki. Sytuacja

bezdomnych zwierząt jest zjawiskiem sporadycznym nie zachodzi więc

potrzeba ich wyłapywania, a jeżeli taki problem wystąpi jest on rozwiązywany

na bieżąco. Dlatego nie możemy podać Państwu danych liczbowych,

jak również poniesionych kosztów.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Gminy Stoczek

reguluje Uchwała Nr XXVI/201/2006 Rady Gminy w Stoczku z dnia

27 marca 2006r w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Stoczek.

Z poważaniem;'



Urząd Gminy w Strachówce
05-282 Strachówka

ul. C.K. Norwida 6
powiat wołomiński

tel. 025-675-90-41 Strachówka dn. 25.03.2009 r.
6134/4/2009

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

W odpowiedzi na pismo - wniosek z dnia 18 marca 2009 r, o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Strachówce i n f o r m u j e , że w
2008 roku Gmina nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki, z uwagi na
niewystępowanie zjawiska.

W związku z powyższym nie były ponoszone żadne koszty związane z
realizacją zadania.

W przypadku wystąpienia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Strachówka, podpisywane będą stosowne Umowy Zlecenia na
wyłapywanie i utrzymanie zwierząt z upoważnionymi do tego podmiotami.

w ó, x

achówka)
U

Otrzymują:

Adresat.
2. A/a.



J RZĄD G M
26-S04 S;':ron«ec

ul. Piaski ''••'.'"4

Stromiec, dnia 26 marca 2009 r.
OS-6134/4/09

B I U R O O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T

Fundacji dla Zwierząt „ A r g o s „

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 r. dotyczący
uzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję:

l .W 2008 r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Panią
Wiesławą Biedrzycką - Przytulisko „ Barnaba „ Nowa Wieś 65, 05 - 660 Warka.

2. Wyłapano 20 szt. psów.

3.Koszt realizacji zadania wyniósł 10 000 zł / słownie złotych: dziesięć tysięcy /.Opłata
jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie w schronisku jednego psa-500 zł.

PODINSPEKTOR

inł.



Strzegowie
Strzegowo 25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Zakład
Komunalny w Strzegowie jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy w Strzegowie
uprzejmie informuje:
1). W roku 2008 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezpańskich psów.
2). W roku 2008 sposobem gospodarczym zbudowano 2 budy dla bezpańskich psów i

ustawiono na działce gminnej, w miejscu gdzie psy często przebywały.
3).Psy były przez mieszkańców Strzegowa karmione i pojone. Jedna suka się oszczeniła i

szczenięta zostały rozebrane przesz mieszkańców gminy.

l<Ward Barski



06-581 w BtupSKU
ul. H. Sienkiewicza 10 Stupsk 30-03-2009 r
fłl^j/r^CO-lO^J •,,. AOI /£ C O 4 A 4 ^ *-tei.023/6531254-55, fax 023/653W

woi. mazowieckie

ROŚ. 6052-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 roku, dotyczącego opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy w Stupsku
informuje:

1. Stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie mamy zawartej. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonanie usługi zlecamy
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie.

2. W 2008 roku usługi takie nie były nam świadczone, gdyż nie zachodziła taka
potrzeba. W związku z powyższym nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych
kosztów.

[J

i m m Rrwwmki
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URZĄD GMIN Y stara Błotnica dn.01.04.2009 r.
26-806 Stara BJoJiica

pow. bialobrzeski
woj. mazowieckie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starej Błotnicy informuje, że w 2008 r. bezdomne zwierzęta wyłapywała
na zlecenie Firma Usługowo-Handlowa Leszek Żurowski 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15/6.
Zostało wyłapane 32 zwierzęta na kwotę 6400 zł.



URZĄD G M I N Y
08-125 SUCHOŻEBRY
ul. Aleksandry Ogińskiej U

tel./fax 025 631 4515 Suchożebry, dnia 24 marca 2009r.

GRŻ.6052/5/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Suchożebrach w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r.
informuje:

1. W 2008 roku gmina nie miała zawartej umowy z podmiotem gospodarczym
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt i umieszczania ich w schronisku.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Suchożebry wyłapano 2 psy.
3. Koszt realizacja zadania w 2008 roku - 1 708 zł



URZĄD GMINY
06-216 SYPNIEWO

pow. makowski, woj. mazowieckie
tel. 029 7177783, fax 029 7177816
NIP 757-11-92-551, REGON 000549542

Sypniewo 25 marca 2009r.
UG.6033/5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009r., Urząd Gminy w Sypniewie
informuje, że w 2008r. gmina nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, nie było takiej potrzeby.

WÓJTA GMFNY

Inspektor d/s Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska



Wójt Gminy Szelków
Stary Szelków 39

06-220 Stary Szelków

Szelków, dnia 22.04.200Sr.

6052/7-2/Og

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" w roku 2008 Urząd Gminy w Szelkowie uprzejmie
informuje, że w roku 2008 gmina udzieliła jednorazowego zlecenia na
wyłapanie jednego bezdomnego psa i zapewniła opiekę w schronisku na
koszt Gminy .

Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wynosił 2.538,50 zł.

Z poważaniem

Sprawę pro wadzi:
Regina Kaczmarczyk CzeslafalJ, M ewski
Tel.0297176001 w 25



06-550 S Z R E N S K
pow. mtawsk i

Plac Kanoniczny 10 «7tWicl<r 9000 fUtel./fax (0-23) 6S3=4Q=31 bzrensk 20W.UÓ.

Nr: GGN. 60627 3/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy w Szreńsku uprzejmie informuje iż;
ad. l w 2008r. Gmina nie zawierała stałych umów, ani też nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki;
ad.2 brak danych
ad. 3 brak danych

Z poważaniem

Z up.

Mirosławtiwachowlcz
INSPEKTOR ds/GEODEZJI

l GOIPOBARW NIERUCHOMOŚCIAMI



URZĄD GMINY SZYDŁOWO
06-516Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
woj, mazowieckie

tel.(023)6554019, ftut 6549328

6044-1/09 Szydłowo dnia 30.03.2009r

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos „

W Warszawie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 18 marca 2009 roku, Urząd Gminy w Szydłowie uprzejmie
informuje, że gmina nie posiada stałej umowy oraz nie udzielała
zleceń w 2008 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2008 roku nie było przypadku wyłapywania i utrzymywania
na koszt gminy bezdomnych zwierząt.

.Gminy
"toc.zkowski



/H t

Swiercze, dnia 2009-03-31

IRiOŚ 6134-8/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. Gmina nie miała w 2008 roku zawartej umowy z żadnym schroniskiem, z uwagi na
przepełnienie schronisk. W dalszym ciągu występujemy do schronisk z terenu
województwa mazowieckiego z prośbą o zawarcie z naszą gminą urno wy.

W 2008 roku gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki.

2. W związku z brakiem zleceń w 2008 roku na wyłapywanie zwierząt nie ma danych
liczbowych.

Nadmieniam, że gmina występuje co miesiąc do schronisk: Schronisko dla zwierząt w
Pawłowie. Schronisko Zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku, Schronisko
dla Zwierząt w Legionowie, Schronisko dla Zwierząt w Płocku, Schronisko dla Zwierząt im.
A. Dygasińskiego w Celestynowie, Schronisko dla Zwierząt „ Na Paluchu" w Warszawie,
Punkt Zatrzymań Bezdomnych i Bezpańskich Psów w Zakręzie w Wyszkowie, Schronisko
dla Zwierząt w Nasielsku ( Chrcynno ) z prośbą o zawarcie umowy. Schroniska wciąż nie są
zainteresowane. Mając powyższe na uwadze pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc
w znalezieniu schroniska lub fundacji, która byłaby zainteresowania zawarciem umowy z
gminą.

Z poważaniem



URZĄD MIEJSKI W TARCZYNIE . - • .
teL (022) 715 79 00
fax:(022)72781 9!

ul. Rynek 8a 05-555 Tarczyn
w o j . msr^A--'-^--,"j.-;i>

GKMiOŚ-III-7015/2c/09 Tarczyn, 1.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2009r. Urząd Miejski w Tarczynie uprzejmie

informuje, iż na zlecenie Urzędu usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy

Tarczyn świadczyła firma Usługowo - Handlowa, Leszek Żurawski, ul. Poświętne 15/6,

05-600 Grójec

W 2008 roku wyłapano z terenu gminy Tarczyn 54 psy. Koszt realizacji zadania

poniesiony przez gminę to 20.100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych)

Płatności dokonywano w formie jednorazowej za umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem

z u p. BURMISTRZA

Otrzymują:
0D Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
26-706 TCZÓW

tel./S (oT8)W676-k8eo-22 T ̂  ó w, dnia 10.04.2009 r.
Reo.000540239; NIP 811-14-55-050

GPR.6052/1/2009

B I U R O
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

Urząd Gminy w Tezo wie informuje, że na terenie gminy nie było potrzeby wyłapywania

bezdomnych zwierząt w 2008 roku.

Prowadzony jest natomiast stały monitoring przy współpracy z sołtysami

oraz policją w tym zakresie.



L. dz. 423/2009

ZAKIAD
KOMUNALNEJ

is T e s i n , AI. xx-iecia 13 Teresin, dnia 26.03.2009 r
861-37-08

*8

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009 r. o udzielenie informacji
publicznej informujemy:

Ad. 1. Udzielono zleceń na odłów psów firmie Godecki, Milanówek
oraz na opiekę lekarską Pogotowiu Weterynaryjnemu w Brwinowie i Lecznicy
Zwierząt w Teresinie

Ad. 2. Wyłapano i umieszczono w schroniskach 15 psów.

Ad. 3. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
wynosił w roku 2008 10.374,00 zł.

p. o



URZĄD MIEJSKI
w Tłuszczu

ul. Warszawska 10
05-240 TŁUSZCZ
UGK-6134/8/2009 Tłuszcz 15 kwietnia 2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku, dotyczące informacji publicznej na

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

wyłapywanie", informujemy:

1. W 2008 roku Urząd Miejski w Tłuszczu miał podpisaną umowę z: Towarzystwem Opieki

nad Zwierzętami Zarząd Okręgu w Klembowie z siedzibą: ul. Słoneczna 2, 05-205

Klembów od 02 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2008 roku, oraz z firmą Usługi

Weterynaryjne reprezentowaną przez pana Marka Klamczyńskiego z siedzibą przy

ul. Sikorskiego 97, 05-200 Wołomin od l sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Tłuszcz odłowiono i oddano do schroniska 71 psów.

3. Urząd Miejski w Tłuszczu wydał w 2008 roku na wyłapywanie bezpańskich psów 18739

złotych. Pierwsza umowa w 2008 roku była podpisana w formie ryczałtu, druga umowa

została zawarta na płacenie za wyłapaną sztukę.

K I E R O W I . : ,
Urbanistyki

Kom

Jeriv



OD :URZflD GMINY TROJftN 00- - NR FflKSU : 03 KUL 2009 11:09 STR.l

URZĄD GMINY
08-436 Trojsr\ćvV

SSSSt?!* Trojanów 2009.04,03

G. 6074/2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt(Dz, U. z2003r.Nr 106 póz. 1002) informuję:

W 2008 r. Gmina Trojanów nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki, nie wydawała też zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym, Gmina Trojanów nie
poniosła kosztów /.wiązanych z realizacją w/w żądań.

S e k r e t a r o mi n y



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Danuta Tyszka" <gminatroszyn@wp.pl>
Do: "boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2009 12:03
Temat: Pismo

W związku z pismem z dnia 18 marca 2009 r Urząd Gminy w Troszynie
przesyła informacje dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania:
1. W 2008 roku gmina zleciła Firmie Usługowo- Handlowej »CANIS«
Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3 , 07-410 Ostrołęka wyłapanie i
przyjęcie do schroniska bezdomnego zwierzęcia.
2. W 2008 roku wyłapano l zwierzę i zapewniono mu opiekę.
3. W 2008 roku gmina poniosła jednorazową opłatę w wysokości 976,00 zł
za przyjęcie zwierzęcia do schroniska.

Z poważaniem:
Danuta Tyszka

pracownik UG Troszyn

10% zysku na lokacie bankowej z gwarancją BFG. Sprawdź i kliknij:
http :̂ /k! i k. wpj3!/?ąd r= ht̂

9000-0^0



Urząd Miejski w Warce
05-660 Warka, PS. St. Czamieckief o ii
tal. 048; 66512 00, £ax: 048/ 6S5 12 25

pow. grójecki, woj. mazowieckie
-7-

GK-6134/3/2009

, .

Warka dn. 03.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04 -886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 (data wpływu: 24.03.2009) w sprawie

bezdomnych zwierząt Urząd Miejski w Warce informuje, że w 2008r gmina Warka miała

zawartą umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Marzena Golańska

z siedzibą Zamienię ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki na wykonywanie usługi

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Warka poprzez:

- zapewnienie schwytanym zwierzętom wymaganej opieki weterynaryjnej

- umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku

- wyszukiwanie nowych właścicieli (adopcja)

Ponadto zleceniobiorca zobowiązany był do ponoszenia wszelkich kosztów związanych

z wyłapywaniem i późniejszym utrzymaniem zwierząt (np. koszty opieki weterynaryjnej,

utrzymania zwierząt w schronisku, koszty związane z oddaniem zwierząt do adopcji itp.).

Koszt realizacji zadania wynosił: miesięczny ryczałt w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć

tysięcy - brutto) i był niezależny od ilości schwytanych zwierząt.

z up. Bu/mistrza

m\/mgr mz. ,wh±kf Strzelak
Jfaert wnik

Wydziału ^ospoflarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Sporządził:
Marszałek Franciszek
tel: (0-48) 665-12-12



URZĄD GMINY
WĄSEWO

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
powiat ostrowski, województwo mazowieckie

tel. (029) 645 80 00 fax. (029) 645 80 01

Wąsewo, dnia 25 marca 2009 r.

RI.6134/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r.,

Urząd Gminy Wąsewo informuje :

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy prowadzi

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Bąkówka, na podstawie jednorazowych zleceń.

2.W 2008r. odłowiono i przekazano do schroniska 5 bezdomnych psów.

3.Koszt realizacji całego zadania w 2008 r wyniósł 6303,74 zł.

4.Forma płatności; opłata jednorazowa za odłowienie, transport, umieszczenie i

utrzymanie zwierzęcia w schronisku .

sporządziła: Elżbieta Wardaszko
tel. 029 645 80 00 w. 26
e-mail:elzbieta. wardaszko@wasewo.pl

W O/J T

Rafał 'owalczyk



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Agnieszka Łazarska" <agnieszka.lazarska@wegrow.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 maja 2009 15:20
Temat: Informacja o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie z terenu Miasta

Węgrowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca, Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że z terenu Miasta Węgrowa
w 2008 roku zostało złapanych 26 bezdomnych psów. Miasto miało podpisaną stałą umowę z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Koszt realizacji zadania wyniósł 18287,80 zł. Opłata była jednorazowa za odłowienie i
umieszczenie psa w schronisku.
Z poważaniem
Agnieszka Łazarska

2009-05-04



y y i

URZĄD GMINY WIĄZOWNA
05-462 Wiązowna ul. Lubelska 59;

tel.: (0-22) 789-01-20; fax: (0-22) 789-01-20, wew. 300;
e-mail: urzad@wiazowna.pl, www: http://www.wiazowna.pl

Wiązowna, 27 marca 2009 r.
WAiSO-RAG-10(2)/09

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

W odpowiedzi na wniosek z 18 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej

w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję,

że w 2008 r. Gmina Wiązowna miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii

Stanisławem Szymczykiem z siedzibą w Płońsku ul. Młodzieżowa 17 na okres

od 1.01.2008 r. do 30.10.2008 r. oraz z firmą P.W. „Perro" z siedzibą w Zamieniach,

ul. Leśna 23 na okres od 1.11.2008 r. do 31.12.2008 r. W 2008 r. odłowiono z terenu

Gminy Wiązowna 13 psów w tym:

- przez lekarza weterynarii Stanisława Szymczyka - 8 psów (wszystkie oddane

do schroniska)

- przez P.W. „Perro" - 5 psów (2 oddane do adopcji, 2 do schroniska, l uśpiony)

Całoroczny koszt zadania w ubiegłym roku wyniósł 11 139,60 zł (jedenaście

tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 60/100). Opłata była uiszczana jednorazowo

za umieszczenie psa w schronisku, oddanie do adopcji lub zapewnienie opieki.

z iip. WÓJTA
mgr

Naczelnik \ a z f t ł u Administracji
watelskich



Wieczfnia Kościelna, dnia 24 marca 2009 roku
URZĄD GMINY
Wiednia Kościelna

GKiI.6052-4/09

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

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina

Wieczfnia Kościelna w 2008 roku:

1. Nie miała zawartej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,

2. Nie wyłapywała zwierząt oraz nie ponosiła kosztów ich utrzymania.

Kierownik
Gospodarki

mgr inkrltfanusz Gębala



Ml-

Urząd Gminy Wielissew
ul. Módl Ińska l

?,u 782325a-3* l~ rwSr-S Wieliszew, dnia 6 kwietnia 2009r.

OSRHU.7080-4/09

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

dot. wniosku o udzielenie informacji
publicznej

1) na podstawie zawartej umowy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2008r.

zajmowała się:

- Fundacja EKO - FAUNA w Lorcinie, Schronisko w Krzyczkach - do

30.04.2008r.

- Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt, lek. wet. Stanisław Szymczyk, ul.

Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk, która przekazywała zwierzęta do Społecznego

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,

- Fundacja Centrum Ochrony Środowiska, Fundację Pożytku Publicznego,

Schronisko w Chrcynnie- na doraźne dwa zlecenia - cztery psy,

2) w 2008r. wyłapano 23 psy i 2 szczeniaki oraz l kotkę dorosłą i 4 kocięta,

3) koszt realizacji całego zadania wyniósł 29 862,65zł - płatność za wyłapanie

i umieszczenie zwierzęcia w schronisku była jednorazowa.

L up. Wójta ,
Kierownik '

wwtewiska,
fv

Barbdm flcmpfcouwtea



/* Z

Urząd Gtaay Wierzbica 2009-04-03

RRN 6052/3/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
WARSZAWA

ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji na

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

wyłapywanie", Urząd Gminy w Wierzbicy informuje:

- w 2008 roku Urząd nie miał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienia im dalszej opieki ze względu na fakt przepełnienia w Schronisku dla

Zwierząt w Radomiu

- w 2008 roku brak było wyłapanych bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie ich

utrzymania na koszt gminy.

WÓJT G

mgr

Sporz. inspektor Małgorzata Ogorzałek
tel. 0486183616



Urząd Gminy w Wierzbnie
07-111 Wierzbno

woj. mazowieckie Wierzbno, 26.03.2009 r.

RGOŚiK.6025-3/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Wierzbnie informuje, że w 2008 r.
gmina nie posiadała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.



URZĄD GMINY
w Wildze

08-470 WILGA
ul Warszawska 38

Wilga 20.04.2009 r.
G.7410-14/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r w sprawie
udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami -informujemy:

1. w 2008r Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W pojedynczych przypadkach korzystaliśmy z usług Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „ PERRO" z siedzibą w Zamieniu / K.Mińska Mazowieckiego

2. W sumie w 2008r odłowiono 6 psów oraz uśpiono l ślepy miot.
3. Koszt całego przedsięwzięcia w 2008 r zamknął się sumą 5862 zł

Gmina nie posiada umowy z żadnym schroniskiem, a umieszczaniem tam
bezpańskich zwierząt leży w gestii w/w wykonującej Nam usługę.

z
Boeumiła^J&aszczka

SEKRETARZ GMINY



OD : URZftDGMINYLJINNICR NR FPKSU : 06914025 08 KU)I. 2009 09:54 ST

URZĄD GMINY WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25

pow, pułtuski, woj. mazowieckie
REGON 000548360, NIP 568-10-02-289
tel /0-23/ 69 14 092. ta x /C-23/ 53 14 025

Winnica, dnia 6 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Winnica, w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje, że:

1. Gmina Winnica w 2008 roku udzielała zleceń Fundacji „Centrum Ochrony

Środowiska", ul, Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.

2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2008 roku - 5 szt

3. Koszt realizacji zadania wyniósł l .986 zł. Forma płatności za opiekę oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

"H7 0 ,1



OD : URZRDGMINYWINNICfl NR FflKSU : 06914025 08 KUI. 2009 09=54 ST

UUZĄD GMINY WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25

pow, pułtuski, woj. mazowieckie
RtrGDN 000548360. NlP 568-10-02-289
tel. /0-23/ 69 14 092. fax /0-23/ 59 14 025

Winnica, dnia 6 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Winnica, w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje, że:

1. Gmina Winnica w 2008 roku udzielała zleceń Fundacji „Centrum Ochrony

Środowiska", ui. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.

2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2008 roku - 5 szt.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł l .986 zł. Forma płatności za opiek? oparta była na

bielącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.



"v
Wiskitki dnia 25.03.2009

ZN6134/5/2009

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

Gmina Wiskitki w odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuje:

1. W 2008r na podstawie zleceń wydanych przez gminę odłowiono i przewieziono do
schroniska 7 bezdomnych psów .

2. Usługi prowadzone były przez firmę Gródecki Waldemar Interwencyjne Odławianie
Zwierząt Dzikich i Udomowionych ul.Brwinowska 50 , 05 - 822 Milanówek.

3. Bezdomne zwierzęta przewiezione zostały do schroniska Fundacji „Niedźwiedź"
Korabiewice 11 ,96-122 Puszcza Mariańska.

4 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9 760 zł. Odpłatność reglowana była po
wykonaniu zlecenia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku.

( >ski



WÓJT GMINY
WIŚNIEW

pow. siedlecki, woj. mazowiecki?

Wiśniew, dnia 26.03.2009r.

GK.6073/7/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009 r.

Wójt Gminy Wiśniew niniejszym informuje:

Ad. l Gmina nie posiada zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zajmują się tym pracownicy tutejszego Urzędu.

Gmina Wiśniew posiada możliwość do wstawienia na żądanie psów do Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Ostrowii Mazowieckiej ul. Bąkowka.

Ad.2 Przede wszystkim staramy się zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom u osób

prywatnych. W 2008 roku wyłapano siedem psów. w tym:

- pięć z nich oddano do adopcji na terenie gminy. Jeden z nich poddany był obserwacji

weterynaryjnej.

- dwa psy zostały odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowii

Mazowieckiej.

Ponadto jeden pies przejechany przez samochód został przewieziony z miejsca kolizji

do Gabinetu Weterynaryjnego w Wiśniewie i poddany leczeniu. Po stwierdzeniu przez

lekarza, że ma złamany kręgosłup został poddany eutanazji i odebrany przez

Zbiornicę w Skórcu.

Ad.3 Koszt wstawienia psów do schroniska wynosi 2000,80 zł., obserwacji weterynaryjnej

139,92 zł., a eutanazji i leczenia 120,00 zł

Gmina posiada samochód dostawczy, którym przewożone były wyłapane psy do

nowych właścicieli jak również do schroniska. Koszt zużytego paliwa szacuję się na

kwotę około 500 zł. Nie liczę kosztów osobowych pracowników zatrudnionych

w tut. Urzędzie.

Sprawę prowadzi:
Jan Adamczyk
Tel. 025 6417-313 w. 104
Jan Adamczyk f -w ł *rv JTA

mgr (ni. ĄgniftHta Mewska- Wróbel
5stępca Wójta



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Urząd Gminy w Wiśniewie" <ugwisniewo@bazagmin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 maja 2009 10:15
Temat: Informacja

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje że w 2008 roku gmina nie miała
podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki.

Urząd Gminy w Wiśniewie
tel.: 023 655 70 24; 023 655 70 25
fax: 023 655 72 27
NIP: 569-15-50 124

onnn



URZĄD GMINY W WODYMAU i
ul-Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
pow.siedlecki, woj.mazowieckie

tel./fax (025) 631 26 58; 71; 81
REC:000550580 NIP:821-16-61r659

IGR. 7062-6/09
Wodynie,dnia 02.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Wodyniach informuje:
1. W 2008 r. Gmina Wodynie miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300
Mińsk Mazowiecki,

2. W 2008 r. z terenu gminy odłowiono 9 psów z tego: 2 zostały oddane do adopcji a 7 do
schroniska w Celestynowie i Przytuliska „BARNABA" w Nowej Wsi. Przeprowadzono
obserwację weterynaryjną l psa w kierunku wścieklizny.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. - 8124,00 zł.

Forma płatności za wykonanie usługi:
a) 630 zł za jednego złapanego psa i dostarczenie do schroniska bądź oddanego do

adopcji
b) 350 zł za jednego złapanego psa
c) 450zł za obserwację weterynaryjną jednego zwierzęcia
d) 600 zł za uśpienie ślepego miotu,
e) 600 zł za abonament roczny.
Podane kwoty są cenami netto.

Ż up. Wójta

''•stępca wójta



Wołomin, dnia 14.04.2(KWr

URZĄD MIEJSKI
W WOŁOMINIE

UL. OGRODOWA 4, 05-200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-00, FAX. 763-30-66

e-mail: um&jtm. wolomin. vi

WK.7082- i\

H i uro Ochrony 7,\\ itT/,at
1 ' i i i K l a c j i dla 7,\vicr/at ,,Ar«os'

ul Garncarska 37 a
04-886 \Vars/a\\a

\V odpowiedzi na \ \ n i o s e k z. d n i a 23 marca 2009r. o u d z i e l e n i e i n f o r m a c j i na k - n i a i

\ \ ' y k i p \ \ \ a n i a i o p i e k i n a d bezdomnymi zwierzętami. Ur/ad M i e j s k i \ \ W o ł o m i n i e u p r z e j m i e

i n l o r m u j e . że \\ 200Sr.

( i m i n a W o ł o m i n m i a ł a podpisana u m o \ \ e > i a l a z Az.ylem d l a bezdomnych / \ \ i e i v a l / s i edz iba

\v K l e m h o \ \ ' i e przy m'. Słonecznej -.

\ \ A l a p a n o ouolem 160 bezdomincł i pso\\ ( \ \ l \ m e)5 s u k \ \ y s t e r \ l i z o \ \ a n o ) .

kosz l r e a l i z a c j i c a ł e g o z a d a n i a \ \ \ n i ó s ł ^7 25(1 .0(1 z ł . 1 ' l a l n o s e nas tępowała przele\\em n a

r a c h u n e k \ \ \ k o n a \ \ c \ . \\ l e r m i n i e 30 d n i p o p r z e d ł o ż e n i u l a k i u r \ V./\ l . \\ odstępach j e d n o

miesięcznych.

Z-cau Burmistrz

mgr Radosław Wasilew



Urząd Miejski w Wyszkowie

Wyszków, dnia 30.03.2009 r

GKM 70807 4 72009

Al. Róż 2
07-200 Wyszków

NIP: 762-14-49-125
Regon: 000524938

tel. +48297424201(08)
fax +48 29 742 42 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r Urząd Miejski

w Wyszkowie informuje, że w 2008 roku:

- wyłapywaniem zwierząt zajmował się Pan Marek Kośnik;

- po złapaniu bezdomnego psa Pan Kośnik dostarcza go do

schroniska dla zwierząt w Chrcynnie (z którym gmina ma

podpisaną umowę);

- odłowiono i dostarczono do schroniska 78 szt bezpańskich

psów;

- koszt realizacji całego zadania wynosił 60.240,00 zł.;

- formą płatności za opiekę była jednorazowa opłata za

umieszczenie zwierzęcia w schronisku, a za odłowienie jest

opłata ryczałtowa;

N A C Z E
WYDZIAŁU GOSPODAF

MIESZKALNICTWA i

I K
KOMUNALNEJ

inż. Zdzisław Mikbłajczyk

www.wyszkow.pl



.; .f"*; £ Wyszków, dnia 12/01,2009 r
-4?'""''"'jW

GKM7080/S/2/2009

Fani
Maria Choj naćka
ul. Polankowa 4'
05-120 Legionowo

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej dot. ilości psów oddanych do
Schroniska Z Gminv WVszkÓW W 2008 t nnT^ęimif» infnm;iiy^ -śffr, \v^4łng prtc?c.^otłj^k
danych Gmina przekazała do schroniska w Ghrcynnk: 78; szt. zwierząt, z czego
31 szt adoptowano i 34 szt padło. Pozostać w'schrotiis^
SS.ązt,, .,.,•,;.-.•-: :-; . •. . - • , •••-. ...... .....

Jednocześnie informuję, że wyłapywaniem i dostćurczaniem do schroniska
dla zwierząt w Chrcynnie zajmował się Fan Jan Marek Kośnik prowadzący
działalność gospodarczą. Transportował zwierzęta samochodem marki FS Lublin
nr rejestracyjny WWY Y886.
Pan Kośnik został zapoznany z wymogami weterynaryjnymi obowiązującymi
przy prowadzeniu tego typu działalności. W rejestrze podmiotów nadzorowanych
nie ma podmiotu prowadzonego przez w/w t zakresu zarobkowego transportu
zwierząt lub wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności
' gospodarczej.



iJrzącf Cfminy i Miasta Wyszogród
09-450 'Wyszogród, uL %fows£a 37

Wyszogród, dn. 23.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w odpowiedzi na Państwa wniosek, informuje:
Ad. 1. - Gmina i Miasto Wyszogród - posiada porozumienie z firmą SITA PGK z/s w
Płocku na przyjmowanie zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki;
Ad. 2. - 0;
Ad 3. - 0;

Zpoważaniem

Mariusz Bieniek
Z-ca Burmistrza

Gminy i Miasta Wyszogród

Otrzymują:
• adresat,
• a/a



URZĄD MIEJSKI w WYŚMIERZYCACH
26-811 'A'ysm>erzyofc, ul. Mickiewicza 75

woj. mazowieckie
tel./fax:(048)6157003

Wyśmierzyce 2009.04.17

PZ.IV. 6074/1/09 MK

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa ul.Garncarska 37A

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 18 marca 2009 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje:

1. Gmina w 2008 r, nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt

2. Na terenie gminy Wyśmierzyce w 2008 r. nie wyłapywano na zlecenie gminy żadnego
bezdomnego zwierzęcia.

3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem , opieką bezdomnych
zwierząt.

INSPEKTÓW /

/4 //
Miecz ftfmr Kbśla



URZĄD GMINY
w ZABRODZIU

07-230 Zabrodzie, ui. Wl. St. Reymonta 51 Zabrodzie, dnia 23.03.2009 r.
tel 0297571228, fax 029 757 12 61
REGON 000550597, NIP 762-14-33-294

Nr RDG 7080/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Urząd

Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, pow. wyszkowski

uprzejmie informuje iż:

> Gmina Zabrodzie ma podpisane stałe umowy:

- na wyłapanie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z Panem

Janem Markiem Kośnikiem, zam. Wyszków, ul. Zakręzie nr 49

- na przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ze schroniskiem

dla Bezdomnych Zwierząt s. c. w Ostrowii Mazowieckiej ul. Bąkówka

> W 2008 r. na terenie Gminy wyłapano 22 szt. Bezdomnych psów.

> W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 24 449,48 zł, forma płatności -

jednorazowa, za wyłapania i dostarczenie i jednorazowa za umieszczenie w

schronisku.

WÓJT GMINY



Zakroczym, dnia 25.03.2009r.

';;;'^Zakroczym

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zakroczym,
informujemy że Gmina realizuje powyższy obowiązek poprzez zlecenie usługi odławiania
i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zakroczym Lecznicy Weterynaryjej
w Płońsku, ul. Młodzieżowa 17, reprezentowanej przez: Pana Stanisława Szymczyka.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należy:
a) przyjmowania i przetrzymywania zagubionych zabłąkanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierząt (w szczególności psów), które w wyniku zdarzeń losowych nie
są zdolne do samodzielnej egzystencji,
b) objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego
je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiającego zmianę pozycji ciała , odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
c)zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psorn oraz podejrzanym o wściekliznę
w okresie kwarantanny,
d)przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych,
e)leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
f)usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych (dostarczonych przez mieszkańców) na koszt
Wykonawcy,
g)poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są
w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień,
h)przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowe,

Ilość wyłapanych bezdomnych psów w 2008r. wynosiła ok. 12 szt.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 8 136,00 zł.

Obowiązującą formą płatności było wynagrodzenie jednorazowe za odłowienie i utrzymanie l psa.
oparte na miesięcznej ewidencji zwierząt wyłapanych. W gminie nie zanotowano przypadku
kilkukrotnego odławiania tego samego zwierzęcia.

ZastępcaJBurmistrza
Z poważaniem /7



URZĄD GMINY w ZAKRZEWI!
2«-652 Zakrzew Zakrzew dn. 06.04.2009 r.

F.E.I.T. 6032/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2009r. Urząd Gminy w Zakrzewię
informuje, iż w 2008 r. Urząd nie podpisał żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnianie im opieki. Ponadto w roku tym 2 razy skorzystano z usługi
weterynaryjnej polegającej na poskromieniu i umieszczeniu w schronisku psa. Były to
przypadki, w których zwierzę stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców.
Łączny koszt tych usług to: 2241, 20 zł.



Strona l z l

Od: "UG ZAŁUSKI" <ugzaluski-srodowisko@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 marca 2009 11:52
Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009r. informuję, iż Gmina Załuski w roku 2008 nie
miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli zaistniała konieczność
odłowienia bezdomnego zwierzęcia udzialane było zlecenie weterynarzowi, który ma stosownie uprawnienia
i podspisaną umowę ze schroniskiem. W roku 2008 wyłapano 4 bezdomne psy, kwota poniesiona przez
Gminę za odłowienie psów oraz umieszczenia w schronisku to 2824,80 zł
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy - Renata Gryszpanowicz, inspektor ds. ochrony środowiska,
tel. kontaktowy (23) 66 19 289

Z poważaniem, Renata Gryszpanowicz

onnn m



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Urz%u0105d Gminy Zatory" <ugzatory@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2009 11:27
Temat: informacja publiczna

Urząd Gminy Zatory informuje, że w 2008 r. gmina Zatory nie zawierała
żadnych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
zapewnianie im opieki.
W związku z powyższym gmina nie ponosiła żadnych kosztów na wyżej
wymieniony cel w 2008 roku.

Z poważaniem

Grzegorz Falba
Sekretarz Gminy Zatory

Wyślij kurczaka i dowiedz się, skąd się biorą jaja - Kliknij:
htta://MiL^pJ/?Mr=M^
2Fwielkanocnykurczak,html&sj(j^=



URZĄD GMINY ZAWIDZ
z Kościelny
. mazowieckie

Zawidz dn. 06.04.2009r.
Nr 6134/4/2009

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" , Urząd Gminy w Zawidzu informuje, że w 2008 roku nie miało
miejsca na terenie gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Tym samym
Gmina Zawidz nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Jednocześnie informujemy , że Urząd Gminy zainteresowany jest firmą
zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt jednak w pobliżu nie
znalazł firmy z odpowiednimi kwalifikacjami.



U R Z Ą D G M I N Y
Z B U C Z Y N

08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła H l
REG: 000551289 NI?821-16-61-613 Zbuczyn, 06.04.2009 r.

tel./fax 025-«<"!.6'.Qn

WI.6134-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.)
skierowane przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Agros" ul. Garncarska 37A
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi Zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję że:

1. W roku 2008 gmina nie miała podpisanych żadnych umów stałych ani zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki. Bezdomne Zwierzęta
były wyłapywane przez pracowników urzędu, a następnie przekazywane osobom
zainteresowanym ich dalszym utrzymaniem w gospodarstwie domowym.

2. W wyniku przeprowadzonych akcji w roku 2008 wśród mieszkańców gminy Zbuczyn
znalazło swoje schronienie 9 bezdomnych psów (w tym cztery zostały przygarnięte przez
pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Zbuczynie).

3. Koszt realizacji całego zadania związanego z przedmiotowym przedsięwzięciem wyniósł
367,16 zł i wiązał się z opłatami poniesionymi przez Urząd Gminy Zbuczyn na
wyżywienie zwierząt do czasu ich przekazania.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Aleksander Kryński
Tel. (025) 641 63 90 w. 12
aleksander. kryński@zbuczyn.pl

Z-CA WÓJTA

StanislawBiąrdzki



Urząd Miasta Ząbki
05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tei. 781 68 14 (do 17), fax 781 68 13

ZPiOŚ/0717/^/09
Ząbki, dnia 26.03.2009 r.

Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, przedkładamy następujące informacje.

1. Miasto Ząbki miało podpisaną w 2008r. umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Zarząd Koła w Klembowie.

2. W 2008r. wyłapano i zapewniono opiekę na koszt gminy 24 bezdomnym psom.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r. to 18 800 zł. Forma płatności była jednorazowa za

umieszczenie w schronisku, zależna od płci i kondycji pasa (konieczności sterylizacji lub
leczenia).

Z up. Burmistrz^
Kierownik Referatu/Za
Przestrzennego i

iasta Ząbki
ospodarowanla
ny Środowiska

ebek



URZĄD MIASTA ZIELONKA 7^ .</{AM/- M ł.
ul.Lipowa 5

05-220 ZIELONKA
woj.mazowieckie

WMK-OŚ-6134 - 709 Zielonka 26 marca 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos „
ul. Garncarska 37A
o4-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Miasta
Zielonka uprzejmie informuje, że nie mamy podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie lokujemy zwierząt w schronisku.
Wzorem lat ubiegłych problem bezdomności zwierząt domowych
rozwiązujemy w inny, bardziej humanitarny sposób lokując je w domach
zastępczych u mieszkańców naszego miasta głównie. Są to tzw. domy
przedadopcyjne. Zwierzęta podlegające opiece naszej gminy są kastrowane,
zaszczepione i w miarę posiadanych środków oznakowane elektronicznie.
Kierowane są do adopcji po uprzednim sprawdzeniu miejsca w które maj ą być
adoptowane. Adopcja udokumentowana jest umową adopcyjną oraz fotografią
zwierzęcia i jego nowych opiekunów.

Z budżetu miasta w 2008r. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
przeznaczono 51046,19zł. Działania gminy w tym zakresie niezmienne
wspierane są przez Fundację w Obronie Zwierząt „MAJA", która swoje usługi
na rzecz gminy świadczy nieodpłatnie (przejmowanie bezdomnych zwierząt,
zapewnienie im karmy, szukanie domów przedadopcyjnych i domów
adopcyjnych)

a
Mienia! Komunrflneg&i Ochrony Środowiska
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URZĄD MIEJSKI w ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ Zwoleń 27.03.2009
woj. mazowieckie

GGR-6073/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Miejski
w Zwoleniu informuje, że :

- posiadamy umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach
ul. Dęblińska 2 dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta
i gminy Zwoleń,
- w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach zostało umieszczonych
36 bezdomnych psów pochodzących z terenu gminy i miasta Zwoleń,
- koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową w 2008 r. roku wyniósł

9116 zł.

Zup. BURMISTRZA

mgriąż. fplanta Zdrzalik
vnik Referatu

Sprawę prowadzi
Głód Grzegorz



BURMISTRZ
MIASTA l GMINY

Żelechów
woj.mazowi«6kie Żelechów, dnia 2009.03.23

OŚ.5220-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. informuję, że Gmina

Żelechów w 2008r. nie posiadała zawartej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt , jak również na terenie administrowanym przez tut.

urząd bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane i utrzymywane na koszt

Gminy.

Z up. BURMISTRZA
Sprawę prowadzi:

insp.B.Wałachowska Zastępca Burmistrza

tel.(025) 7541006



Wójt Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3

96-321 Żabia Wola
powiat grodziski, woj mazowieckie Zabia Wola' 2 kwietnia 2009r

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

GKI. 6134/16/09

W odpowiedzi na wniosek znak: MZ 310 z dnia 18 marca 2009r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Żabia Wola zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, a także
na podstawie Uchwały Nr 14/XVI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z 29 kwietnia 2008r. działając
w ramach realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
podjęła w następujące działania:
1). Urząd Gminy Żabia Wola w latach 2007 i 2008 miał podpisaną umowę na odławianie i utrzymanie
w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żabia Wola z Fundacją EKO-FAUNA 05-190 Lorcin,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Zdzisława Lacha oraz Sekretarza Zarządu Annę Czeredys. Po
zamknięciu schroniska w Krzyczkach w 2008r.mimo usilnych starań oraz wspólnej inicjatywy Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie do tej pory nie udało się ustalić
schroniska, które objęłoby opieką bezdomne zwierzęta wyłapywane z terenu naszej gminy.
2). W roku 2008 odłowiono 5 sztuk zwierząt.
3). W 2008r. na odławianie zwierząt-wydatkowano 2 243, 50 zł, zaś na leczenie, sterylizację
i uśpienie chorych zwierząt 2 147, 80zł.

W Ó J T
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-s>j ;;'•;•: Żummin, dnia 27.03.200%
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!BGKi()Ś7062-l/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dJa Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że- Urząd Gminy i Miasta
Żuromin od w i e l u lat opiekuje się bezdomnymi zwierzętami z terenu swojej
gminy. Na nieruchomości gminnej na terenie wysypiska odpadów komunalnych
w Brudnicach znajdują się klatki z budkami dla bezdomnych zwierząt.

Wałęsające się zwierzęta sukcesywnie wyłapywane są przez służby
porządkowe za pomocą specjalistycznej klatki pułapki do wyłapywania
zwierząt i umieszczane w klatkach. W przypadku agresywnych psów są one
usypiane na e/as transportu i następnie umieszczane w oddzielnych
ogrodzeniach.

Psami będącymi pod opieką gminy Żuromin opiekują się pracownicy
wysypiska, wykonują codzienne czynności związane •/, dokarmianiem i
sprzątaniem obejść,

W przypadku podejrzenia o chorobę psy poddawane są kontroli
weterynaryjnej.

W chwili obecnej Urząd Gminy i Miasta żywi j utrzymuje 7 psów,
W roku 2008 poniesiono następujące koszty utrzymania: karma 253.50 zł oraz
2449,32, zł na niezbędny sprzęt do wyłapywani zwierząt

• --• s u n a i s/f f^
:l;:i|fif^: -i • IM-GTA
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Żyrardów, dn.25.03.2009r.
URZĄD MIASTA

ŻYRARDOWA
GKIL7082-8/2009

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

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 18 marca 2009r dotyczącym

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki

nad bezdomnymi zwierzętami i ich -wyłapywaniu " informujemy, że w roku 2008:

1. Miasto zawarło umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz

z odwiezieniem ich do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

ul. Czysta 3 z Firmą Usługowo-Handlową AGRO „Pomarzany"

reprezentowaną przez Pana Jana Kuczmerę z siedzibą w 05-840 Brwinów,

ul. Słowiańska 24. Ponadto Urząd Miasta Żyrardowa zawarł umowy

z weterynarzami na pomoc weterynaryjną oraz odławianie agresywnych

zwierząt.

2. Do schroniska, które jest instytucją podległą pod Zakład Budżetowy

„Targowisko Miejskie" przekazano:

z akcji wyłapywania bezpańskich zwierząt - 62 sztuki,

z akcji pogotowia weterynaryjnego - 31 sztuk zwierząt,

W celu zapobiegania bezdomności miasto zorganizowało na terenie Żyrardowa

akcję sterylizacji 97 bezpańskich kotów.

3. Miasto przeznaczyło na zadanie wyłapywania bezpańskich zwierząt 20.000 zł,

natomiast na działalność pogotowia weterynaryjnego 20.000 zł. Ponadto

w celu zapobiegania bezdomności kotów Miasto przeznaczyło 18000 zł

na sterylizacje bezpańskich kotów z terenu miasta Żyrardowa.
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