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URZĄD GMINY
w Andrzejewie
07-305 Andrzajewo, ul. Warszawska 36
tel. 86271 7003; tel./fax86271 71 20
NIP 723-123-41-38

Andrzejewo, dnia 17.03.201 Ir.

RÓL. 7080.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 roku dotyczącego udzielenia informacji
o sposobie realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 111, póz. 724 z póżn. zm) tj. zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom na terenie gminy informuję, iż Gmina Andrzejewo w 2010 roku nie podpisała
żadnej umowy z podmiotami które wyłapują i prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków z budżetu gminy w 2010 r. na realizacje
w/w zadań.
W budżecie gminy na 2011 rok nie zaplanowano żadnych środków finansowych na
realizację zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, dostarczaniem ich do
schronisk oraz utrzymywaniem tych zwierząt w schronisku.

WÓJT

Michał Rutkomki

Sprawę prowadzi Marek Matys tel. (86) 2717003 wew. 34
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"Wioletta Mechocka" <w.mechocka@gmina-baranow.pl>
<boz@boz.org.pl>
17 marca 2011 12:14
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania, Urząd Gminy w Baranowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W roku 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie
zlecano to firmie „Gródecki Waldemar Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych
ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek".
2. W roku 2009 zostało odłowionych i oddanych do schroniska 9 bezdomnych psów, natomiast w
roku 2010-7 bezdomnych psów. W roku 2010 - l pies został odwieziony do Pensjonatu dla
zwierząt domowych i
tam oczekiwał na adopcję, po ok. 2 miesiącach pies trafił do rodziny adopcyjnej.
3. W roku 2009 koszt odłowienia bezdomnych zwierząt wyniósł 6 760,00 zł ( w formie
jednorazowych płatności za odłowienie każdej sztuki). W roku 2010 koszt odłowienia to kwota
12 810,00 zł (płatne po
każdorazowym odłowieniu), natomiast koszt pobytu l bezpańskiego pas w Pensjonacie wyniósł
12 zł + VAT za l dobę, czyli 702, 72 zł. Koszt całego zadania w 2010 roku wyniósł 13 512,72 zł.
Wioletta Mechocka
podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki lokalowej
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
w. mechpcka @Qmina-baranow.pl
te/. O 46 858 13 61
fax. O 46 856 03 24

om i_m_i 7
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URZĄD GMINY
05-622 Belsk Duży

ul Jana Kozietulskiego 4a
pow. grójecki
woj. mazowieckie

| |< Duży 16.05.2011

Be s

OŚ.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek Wójt Gminy w Belsku Dużym informuje , że
w latach 2009 i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2009 r. odebrano z gminy 50 psów ; koszt jaki
poniosła gmina to

30 500 zł. W 2010 r. odebrano z gminy 8 psów; koszt,który

poniosła gmina wyniósł 10 700 zł.
Płaciliśmy jednorazowo za odebranie psa i zabranie go do schroniska.

władysław Piątkomki

URZĄD MIASTA l GMINY W BIAŁOBRZEGACH

/(Z

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

Białobrzegi, dnia 11 marca 2011 roku
IHFS 6140.4.201 l.MJ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na pismo znak: z dn. 7 marca 2011 r. Przesyłamy do Państwa odpowiedzi na
postawione pytania:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Białobrzegi miała podpisane umowy na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie im dalszej kompleksowej opieki z
Panią Beatą Gawlik właścicielką Firmy Usług Komunalnych zamieszkałą w Grójcu,
Poświętne 15.
2. - 2009 - 126 psów (za kwotę 95.006,83 zł)
-

2010 - 55 psów i 6 kotów (za kwotę 55.571,00 zł)

Płatności były dokonywane po odłowieniu bezpańskich zwierząt na podstawie faktur
Wwystawianych po wykonaniu zlecenia na konkretną liczbę zwierząt.

Z up. Bii

mgr Ąrzdttysttw Ifożntak

Adnotacji dokonał - Marcin Jagiełło — Referent WIIiFS
Adres: Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
N1P 798 12 51 885
http://www. bialobrzegi.pl

Tel./fax 048 613 25 72
REGON 000527641
e-tnail: rrg@bialobrzegi.pl

Wójt Gminy Bielsk

M?

Plac Wolności 3A
09-230 Bielsk
RRiRG.R6140.11.2011

Bielsk,dn. 16.03.2011 r.

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

W związku z otrzymanym pismem z dnia 07.03.2011 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Bielsku udziela informacji na zadane pytania:
Ad. pyt. l .

W 2009 i 2010 roku Gmina Bielsk poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego posiadała zawartą
umowę z firmą „SITA" Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Odłowione zwierzęta były
umieszczane w schronisku dla zwierząt w Płocku. W ramach zawartej umowy Wykonawca
zobowiązany był do odłowienia, transportu bezdomnych zwierząt, utrzymania oraz opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ad. pyt. 2 .

Ilość odłowionych psów w 2009 i 2010 roku wynosi 6 szt (po 3 szt na rok). Koszt wyłapania i
utrzymania zwierząt w 2009 roku wyniósł 3.852 zł, a w 2010 roku 5.778 zł.
Ad .pyt. 3.

Koszty realizacji całego zadania zostały wymienione w odpowiedzi na pytanie 2. Forma płatności
- ryczałtowa - miesięczna, za miejsca zarezerwowane przez Gminę w danym roku.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Z u p. W ój t r.
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
S\jrj?Ł/

Zofia

M/ityjasik

URZĄD MIEJSKI
w BŁ.OnU
05 870 Błonie, Rynek 6

.

Błonie, dnia 22.03.2011

tel. 0._ 725 3004, fax 022 725 30 07

OŚ-<$!H.02.2011
Dot. wniosku o udzieleniu informacji publicznej z dnia 07 marca 2011 r.
1. czy i z kim gmina miała 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt/lub zapewnianie im opieki.
Gmina posiada zawartą umowę z panern Waldemar Gródeckim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą firmy Interwencyjne Odławianie zwierząt Dzikich
i Udomowionych.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010r.?
Łącznie z ternu gminy Błonie wyłapano w 2009r. 32 szt. psów, natomiast w 2010r 31
szt. psów.
3. jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i a jak była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Łączny koszt związany z realizacją zadania wynosi w 2009 wynosił 58 560 zł, i taka
sama kwota była przeznaczona na realizację zadania na 2010 rok.

Z upoważnienia Burmistrza
mĄ\ni

Sobczak

c-Ll ik Wydziału Rolnictwa
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

BOGUTY--PIANKI

07 325 Bóg u ty-Pianki, woj. mazowiecki*
ul Al Papieża Jana Pawła II 45
t*ł /fax (086) 277 50-03

RFGG.6140.4.11

Boguty-Pianki 2011-03-22

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
W WARSZAWIE
Fundacja dla Zwierząt
„ ARGOS"

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 w 2009 i 2010 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 2009 i 2010 roku.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 i 2010 roku był zerowy.

Do wiadomości:

M

URZĄD GMINT
26-422 Borkowlce
ul. Ogrodowa 9
B! ./048/675-79-10; fax:675-79-23
wól. mazowieckie

RUK.6073/5/2011

Borkowice 23 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt"Argos"
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
zwierzętami ich wyłapywaniu,Urząd Gminy w Borkowicach uprzejmie
informuje, że:
l .W 2009 roku zlecono doraźnie l raz wyłapanie bezdomnego psa.
2.Zapewniono mu opiekę weterynaryjną na koszt gminy.
3.Koszt realizacji zadania wyniósł 610 zł.
W 2010 roku zlecono doraźnie 2 razy wyłapanie bezdomnych psów.
Zapewniono im opiekę weterynaryjną na koszt gminy.
Koszt realizacji zadania wyniósł 1220 złotych złotych, był płatny przelewem po
wystawieniu faktury za wyłapanie, obserwację i opiekę weterynaryjną.
WÓJT
33-i'^
mgr Robert Ficłos

2 BOROWIE
owskiego 2

Sasjrn

Borowie

>

dnia

201 1-04-07

.pl

RG 6140.1.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
07.03.2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, iż w 2009 r.
i 2010 r. na terenie gminy Borowie pojawiły się psy bezdomne wałęsające się,
które znalazły nowych właścicieli wśród miejscowej ludności. Natomiast w roku
2010, l pies nie znalazł nowego nabywcy, który na zlecenie Gminy został
odłowiony i odwieziony do schroniska przez firmę specjalistyczną za co
zapłacono z budżetu Gminy 1599,99 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

Strona l z l
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Do:
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Temat:

"Agnieszka Walisiewicz" <a.waliśiewicz@brochow.pl>
<boz@boz.org.pl>
17 marca 2011 14:35
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Brochów, 17.03.2011 r.

OŚ.6140.6.2011

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 marca 2011, data wpływu 09 marzec 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwirzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Brochów informuje:
Ad. 1 Gmina Brochów w 2009 i 2010 roku Gmina Brochów miała zawarte stałe umowy:
- na odłowienie, badanie i odwiezienie do schroniska z firmą Blizzard - Bartosz Gadziomski z siedzibą
Błędowo 14a, 05-180 Pomiechówek
- na przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Fundacją,,Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Józefowie", 05 -119 Legionowo,
Józefów ul. Stróżańska 15.
Ad. 2 W 2009 roku wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy były 4 psy. W 2010 roku wyłapano łącznie ze
szczeniakami 24 psy, większość z nich przekazano do adopcji.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2009 roku 17289,00 zł, w 2010 roku 8950,88 zł. Forma płatności za opiekę jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Agnieszka Walisiewicz

9011.01.1 7

Brańszczyk, dnia 17.03.2011 r.

OS.6140.5.2011

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:
1. W 2009r. i 2010 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Pan Kośnik Jan zam.
Wyszków, ul. Zakręzie 49. Odłowione zwierzęta były umieszczane w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostro wi Mazowieckiej, z którym nasza gmina miała podpisaną
umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.
2. W 2009 r. wyłapano 4 psy, natomiast w 2010 r. wyłapano 15 szt psów. Wszystkie te psy
umieszczono w Schronisku w Ostrowi Maź.
3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 5 586,40 zł, natomiast w 2010 r. 22 13 6,40 zł.
W naszej gminie funkcjonuje forma płatności jednorazowa - za wykonanie zlecenia.

BURMISTRZ GMINY BROK

Pl. Kościelny 6
07 - 306 Brok
NIP: 759-11-45-129
REGON: 000528468
e—maił sekretariat(g).brok.pl
burmistrz(fljbrok.pl

tel: (029) 7457554
fax: (029) 7457554
www.bip.brok.pl
www.brok.pl
B S w Ostro wi Maź. O/Brok
84892310180200010120020004

Brok, dnia 14.03.2011 r.
Nr 604-1/lt

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

Burmistrz Gminy Brok w odpowiedzi na pismo BIURA OCHRONY ZWIERZĄ
Fundacji dla zwierząt „Argos" z dnia 7.03.2010 r. dotyczącego realizacji zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, iż w latach
2009 - 2010

umowy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt

były

podpisywane doraźnie w zależności od potrzeb. W 2010 roku zlecenie wyłapania
bezdomnych zwierząt było dane P.W.PERRO ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk
Mazowiecki. Poniesione w 2010 r. Koszty wyłapania wyniosły 549 zł. Koszt
umieszczenia zwierząt w schronisku w 2010 r. wynosił 1999,99 i został
poniesiony na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva
ul. Kopernika 6/8, 00 - 367 Warszawa. Koszty opieki weterynaryjnej 225 zł.

Z poważaniem
RZA

URZĄ.D GMINY
j'

BRUDZEŃ DUŻY
powfat płocki
woj. mazowieckie
99-414 Erudzeń Duży

tCŁ (024) 2r.0-40-13, 260-40-81
fax*024) 260-40-23

Brudzeń Duży, dnia 18.03.2011 rok

RL 7080/5/11

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

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011
roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuje, iż w roku 2009 i
2010 problem z bezdomnymi zwierzętami 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 2009 roku wydała 11.556 zł.
- na pokrycie kosztów związanych z podpisaną umową gmina w 2010 roku wydała 11 556 zł
-w roku 2009 zostało wyłapane przez schronisko-6 psów, w 2010 roku-l O psów
- za realizację powyższej umowy jesteśmy obciążani notą księgową co miesiąc.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

A ndi

Urząd Gminy Brwinów
05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
bnvinow@brwinow.pl

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

Brwinów, dn. 23.03.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
OS. 6140.4.2011
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
07.03.201 Ir. (data wpływu 09.03.2011) dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, iż:
•

na rok 2009 została podpisana umowa na odławianie bezdomnych (bezpańskich)
zwierząt

z

terenu

gminy

Brwinów

wraz

z

wykonywaniem

zabiegów

weterynaryjnych w przypadku ewentualnych adopcji z Panem Janem Kuczmerą
zam. 05-840 Brwinów, ul. Słowiańska 24 prowadzącym działalność gospodarczą
pn.

Firma

Usługowo-Handlowa

AGRO

-

POMORZANY

Pogotowie

Weterynaryjne,
• na rok 2010 została podpisana umowa na odławianie bezdomnych (bezpańskich)
zwierząt

z

terenu

weterynaryjnych

w

gminy

Brwinów

wraz

przypadku ewentualnych

z

wykonywaniem
adopcji

z

zabiegów

Panem Jackiem

Wojcieszakiem zam. 96-313 Jaktorów, Budy-Grzybek, ul. Potockiego 137
prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Pensjonat dla zwierząt",
•

w roku 2009 na koszt gminy było utrzymywanych 13 psów,

• w roku 2010 na koszt gminy utrzymywanych było 27 psów,
• koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 72.282,80 zł,
•

koszt realizacji zadania w roku 2010 wyniósł 124.976,77 zł,

• forma płatności - ryczałtowa (odławianie), dobowa (opieka nad zwierzętami),
jednorazowa (schronisko).

Z up. Burmistrza
Gminy Brwinów
Zastępca Burmistrza
5.v->Cv>«—

Sławomir Wolendowski

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

/H 2

GMINY

BULKOWO
pow. płocki
tal,/fax 265-23-50

Bulkowo, dnia

OZiOW6140.7.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt"Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Bulko wie przesyła informację w przedmiocie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie naszej gminy:
1. W roku 2009 i 2010r zwierzęta bezdomne z naszego terenu były odławiane,
transportowane i utrzymywane w schronisku w Płocku na mocy umowy podpisanej
pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Firmą SITA Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. zo.oz siedziba w Płocku, ul. Przemysłowa 31.
2. Ilość zwierząt odłowionych i utrzymywanych w schronisku j w. na koszt gminy:
-rok2009 -pięćpsów
-rok 2010 -trzy psy
3. Koszt realizacji całego zadania:
- rok 2009 - ok. 6000,0zł
-rok 2010-4815,0zł
Forma płatności - miesięcznie.
£.RZ GMINY
——
isz Godziemski

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
tel.(0 25) 759 59 39, fax. (025) 759 59 38
www.ceglow.pl

GKR.III.6140.2.2011

Cegłów, l kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie: „sposobów
i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że:
1. w latach 2009
2010 gmina doraźnie korzystała z usług Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego PERRO" - Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
2. w roku 2009 odłowiono 3 psy, w roku 2010 - 4 psy;
3. w 2009 roku koszty związane odłowieniem i umieszczeniem bezdomnych psów w
schronisku wyniosły 4 094,32. W 2010 roku ich wysokość równa była 4 209 zł. Płatność
miała charakter jednorazowy - obejmowała umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

arcin Uchman

Sprawę prowadzi:
Arkadiusz Chabiera,
inspektor do spraw gospodarki komunalnej i rolnej,
Tel.: (25) 759 59 34,
e-mail: a.chabiera@ceglow.pl

M7.

GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 23 marca 2011 r.
RPI.57-1431-5/11
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7.03.2011 r. (data wpływu 9.03.2011 r.) dotyczący
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w latach 2009-2010 informuję,
że w powyższych latach usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonywała firma
Lecznica Weterynaryjna Tomasz Baczyński. Usługa realizowana była w ramach podpisanej
umowy.
W roku 2009 odłowiono 34 bezdomne psy, z czego 24 psy odstawiono do schroniska,
5 psów oddano do adopcji, 5 psów uśpiono. Ponadto, w roku 2009 firma Eko-Transport
Krzysztof Kubicki dokonała utylizacji 6 psów, l łosia i l dzika.
W roku 2010 odłowiono 33 psy, z czego 20 psów odstawiono do schroniska dla
bezdomnych zwierząt, 8 psów oddano do adopcji i 5 psów uśpiono. Dodatkowo odłowiono
l kota przekazanego do schroniska oraz łabędzia, który został przewieziony do Ośrodka
Rehabilitacji Ptaków Chronionych. W roku 2010 firma Eko-Transport Krzysztof Kubicki
dokonała utylizacji 10 psów, l kota oraz 2 saren.
W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 25 065,23 zł. Kwota uwzględnia:
przyjęcie zwierząt do schronisk - 11 170,00 zł; odławianie, przetrzymanie, usypianie,
sterylizacja, obserwacja, leczenie zwierząt - 11 622,20 zł; utylizacja zwierząt - l 743,03 zł.
W roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł 50 953,83 zł. Kwota uwzględnia:
przyjęcie zwierząt do schronisk - 19 000 zł; odławianie, przetrzymanie, usypianie,
sterylizacja, obserwacja, leczenie zwierząt - 30 035,32 zł; utylizacja zwierząt - 1 918,51 zł.
Forma płatności za powyższe usługi była jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem

el Mucha
).c. Xi<;r>n>':iLkŁ Kc^

Referat Promocji i Informacji, Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3
Dni przyjęć interesantów: poniedziałki w godz. 10° -*- 18°° wtorek - piątek w godzinach 8°° -*• 16°
Sprawę prowadzi Pan Paweł Mucha, I piętro, pok. 15, tel. 7897060, 7897121, w. 101
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Ceranów dnia 14.03.2011 r.

RGS.6140.4.2011

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 marca 2011 r. dotyczącego
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy w Ceranowie informuje :
1. W 2009 i 2010 r. gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W 2010 r. oddano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c. 07-300 Ostrów
Mazowiecka ul. Bąkówka 2 szt. psów.
2. W 2009 r. gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt, w 2010 r. oddano do w/w
schroniska 2 szt. psów.
3. W 2009 r. nie ponoszono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt. W 2010 r. wydatkowano - 3.617,54 zł. za przyjęcie, utrzymywanie, odłowienie i
dostarczenie psów do schroniska , forma płatności jednorazowa Faktura VAT Nr 101/2010
z dnia 09.08.2010 r.

Katarzvn,a
Sprawę prowadzi:
M.Gawryś tel. /25/787-07-79 w.26

i04b,«
RN. 6140/4/2011

Chynów, dn. 27.05.2011 r.

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

Urząd Gminy w Chynowie informuje, że w roku 2009 i 2010 udzielał doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Firmie Usługowo-Handlowej Leszek Żurawski Grójec. W roku 2009 odłowiono 25 szt. psów a 2010 odłowiono 8 szt. psów.
Koszt realizacji za wyłapanie psów w roku 2009 i 2010 wyniósł ok. 13000 zł.

URZĄD MIASTA CIECHANÓW

06-400 CiRchanów. Plac Jana Pawła II 6
tel (0-23) 672 P 'H do 44. (a* 672 29 b3
NIP 566-00-10-467. REGON: 000524766

-s-

IMiOŚ.6140.3.2011

.c«ooo,„

Ciechanów, dnia 15.03.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie informacji
za 2009 r. i 2010 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:
1. Gmina Miejska Ciechanów posiadała w 2009 r. i 2010 r. 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 2009r. wyłapano i przyjęto do schroniska 90 psów z terenu
Ciechanowa, w 201 Or. odpowiednio 103 psy, w tym szczeniaki. 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.
3. Na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w 2009r. przeznaczono w
budżecie miasta 220.000,- zł., natomiast w 201 Or. - 222.000,- zł. Zapłata
odbywała się w formie ryczałtowej miesięcznej za całokształt zadań w tym
zakresie.
4. Jednocześnie uprzejmie informuję, że począwszy od 2006r. prowadzone jest
na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znakowanie psów poprzez
wszczepienie mikroczipa. Na ten cel corocznie przeznaczane jest w budżecie
miasta 25.000,- zł.
Otrzymują;
1. Adresat
2. a/alMiOŚ.
Do wiadomości:
1. PUKSp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 83
EA/EA

mgr

URZĄD GMINY
06

uf Fal?ryeczhnaan8W

Ciechanów, dn. 07.04.2011 r.

lei. (0-23)672-22-10
fax (0-23) 672-26-46

RG. 6140.7. 2011

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" informuje, że w 2009 i 2010 roku Gmina
Ciechanów posiadała stałe umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp zo.o. w Ciechanowie , który
dysponuje specjalistycznym sprzętem do tego celu i schroniskiem dla zwierząt w
miejscowości Pawłowo gmina Regimin.
Na koniec roku 2009 w schronisku przebywały 4 szt psów koszt realizacji
tego zadania związanego z wyłapywaniem i przetrzymywaniem zwierząt wyniósł
9.065,33 zł, natomiast na koniec roku 2010 w schronisku przebywało 6 szt psów i
koszt zadania wyniósł 12.966,04 zł.
Opłata jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
schronisku.
Otrzymuje :
l .Adresat
2.a/a ER i EJ

Ciepielów, dnia 15.03. 2011 r.

RRGK i OS. 6052/7/2011

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

Dotyczy pisma z dnia 7 marca 2011 r.
W odpowiedzi na w/w pismo urząd Gminy w Ciepielowie informuje:
1. Gmina nie miała w 2009 i w 2010 r. stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Udzielała w roku 2010 dwukrotnie doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów.
2. W roku 2009 nie wyłapano żadnego psa lub kota. W roku 2010 wyłapano 2 bezdomne psy.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2010 wyniósł 1330,00 zł - umieszczenie psa w schronisku ,
opłata j ednorazowa.

Kierownik Referatu rtolnictwa
Gospodarki Komunalnej i Ochrony

RR.6052.2.201 1

Chlewiska, dnia 14.03.201 1 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy w Chlewiskach informuje :
- w latach 2009- 2010 gmina nie podpisała stałej umowy, ani nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
- gmina nie posiada takich danych;
- w latach 2009 - 2010 gmina nie ponosiła wydatków z tytułu opieki nad zwierzętami.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

/ł!
;

U:VIiAS'TAH ;MIN'l
w ChoizaJach

Chorzele, dnia 11.03.2011 rok
Or. 9. 6140.2. 2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa.

W nawiązaniu do pisma z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuję:
w 2009 i 2010 roku gmina nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie i
umieszczenie bądź wyłaDywanie zwierzęcia, gdyż nie zachodziła taka konieczność,
a w związku z tym nie poniosła żadnych kcsztów na te działania.
Nadmienię, że z chwilą wystąpienia problemu bezdomnych zwierząt,
wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz umieszczenie ich w schronisku, zostanie
podpisana stosowna umowa z podmiotem prowadzącym taką działalność.

Z poważaniem

A?

URZĄD GMINY
w CHOTCZY
27-312 Chotcza

tel.(048) 3751-032, woj. mazowieckie
NIP: 811-12-73-142

Chotcza, dnia 11.03.2011 r.

OA. 6140.2.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07..03.2011 r. U r z ad Gminy
w Chotczy informuje , że :
Ad. l . Gmina nie podpisywała żadnych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Ad.2. Wiatach 2009 i 2010 gmina nie wyłapała żadnych bezdomnych zwierząt
i w związku z tym nie ponosiła żadnych kosztów .

4/1

URZĄD GMINY
07-431 CZARNIA
,-,

pow ostrołęcki

woj. mazowieckie

•

j

• on-i -i no 11

Czarnia, dmą 2011-03-11

NIP 758-11-96-208

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
w Warszawie
ul. Garncarska 37 A

OCR.6140.1.2011

Urząd Gminy w Czarni uprzejmie informuje, że w roku 2009-2010
nie były zawierane
zwierząt

umowy, ani też udzielane

bezdomnych.

Nie poniesiono

żadnych

zlecenia na
kosztów

wyłapywanie
związanych

utrzymywaniem czy umieszczaniem zwierząt w schronisku.
Na terenie gminy Czarnia nie występuje problem „bezdomnych zwierząt".
z

z

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Zdzisław Kocięcki" <z.kociecki@czerniceborowe.pl>
<boz@boz.org.pl>
10 marca 2011 14:15
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - gmina Czernice Borowe

Witam.
1. W 2009 i 201 Or. Gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie zwierząt;
2. Nie wyłapywano zwierząt w 2009 i 201 Or. - brak kosztów;
3. Nie wyłapywano zwierząt w 2009 i 2010r., nie umieszcaano w schroniskach - brak kosztów.
<ZK>

2011-03-10

Urząd Gminy Czerwin
Plac Tysiąclecia i
07 - 407 Czerwin

Czerwin, dn. 18.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r. informuję, że w latach 2009 - 2010
gmina Czerwin nie zawierała stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
W latach, o których mowa powyżej, nie wyłapywano zwierząt i nie utrzymywano ich
na koszt gminy.

Sekretarz Gminy
Roman Pęksa

M?

Urząd Gminy Czerwonka
•••-•'-> r; <-^»-,
,i„
--5^zerwuuKii Włościańska

!

Czerwonka, dnia 15.03.2011 r.

-' w -»i.-!k"w.ski, woj.mazowieckie

Nr 6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.32011 r. Urząd Gminy w Czerwonce
informuje,

że nie ma podpisanej żadnej umowy ze schroniskiem na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeśli zdarzy się przypadek bezdomnych
zwierząt to wtedy kontaktujemy się ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
s.c. ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka i na umowę - zlecenie
umieszczany zwierzęta w schronisku. W 2009 r. wyłapano 2 psy bezdomne oraz
w 2010 r. wyłapano 2 psy bezdomne. Koszt realizacji jednorazowej za
/

umieszczenie psów w schronisku w 2009 r. wyniósł 3.965,61 zł, w 2010 r.
4.031,37 zł..
W Ó J/T

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Sporządziła: Iwona Prus
tel:(29)7179505wew.43

/M Z.

' T1 *¥- *

ll«

; ó w

05-152
woj owo o

Czosnów, dn. 15.04.2011 r.

RGOS. 6140.4.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż :
1. Gmina Czosnów w 2009 i 2011 r. miała podpisane stałe umowy na:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą „BLIZZARD", Błędowo 14 a,
05-180 Pomiechówek, właściciel p. Bartosz Gadziomski
b) zapewnienie opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel", Kotiiska 13, 99-300 Kumo, właściciel p. Zbigniew Moiaczewski.
2. W roku 2009 wyłapanych zostało 37 sztuk bezdomnych psów z terenu gminy,
natomiast średnio miesięcznie w schronisku były utrzymywane na koszt gminy

23 psy.
W roku 2010 odłowiono 35 sztuk bezdomnych psów, natomiast średnio
miesięcznie w schronisku było utrzymywanych 28 sztuk. Do adopcji zostało
oddanych w ciągu roku 21 psów.
3. Koszt realizacji zadania (oparty na bieżącej ewidencji zwierząt) wyniósł:
a) w 2009 roku - 64 325,03 zł (brutto)
b) w 2010 roku - 75 062,05 zł (brutto).

Otrzymują:
L Adresat
2. a/a

D GMINY

05-252 DĄBRÓWKA
pow. wołomiński
woj. mazowieckie
(0-28) 757^02. 7578003. 7573022

Dąbrówka, dnia 18 marca 2011 roku.

Nr 6140/6/2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 07 marca 2011 roku o udzielenie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" ,Urząd
Gminy Dąbrówka uprzejmie informuje, że mimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu na wyłapywanie i
utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt nie udało nam się zawrzeć umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki - brak ofert.
Doraźne zlecenia na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom udzielane były
Stowarzyszeniu Opieki Nad Zwierzętami Patrol Interwencyjny w Klembowie ,05-205 Klembów, ul.
Słoneczna 2.
W roku 2009 liczba wyłapanych zwierząt wynosiła - 8 szt. Natomiast w roku 2010 roku 8 szt. w tym 3
psy przekazano mieszkańcom z terenu gminy do adopcji.
Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2009 roku - 9000 złotych
a w 2010 roku -12 300 złotych .
Płatność realizowana w formie jednorazowej opłaty za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

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 debewielkiefawp.pl
. . .

;

Dębe Wielkie, 17 marca 2011 r.

KE.6140.3.2Ó11

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 2010 roku, jaki w 2009 roku, zleciła wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" 05-300 Mińsk
Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NIP 822-187-13-06. Firrna ta z terenu naszej
gminy

umieszczała

bezdomne

zwierzęta

w

schroniskach:

Schronisku

dla

Bezdomnych Zwierząt, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bąkówka, w Społecznym
Schronisku

dla Bezdomnych Zwierząt, 05-430 Celestynów ul. Prosta 3 oraz

w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie ul. Wesoła 12, które za opłatą sprawowały
dalszą opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami.
Ad. 2 Z terenu Gminy Dębe Wielkie w 2009 roku odłowiono 14 sztuk
bezdomnych

zwierząt, w

tym

5 szt.

oddano

do adopcji

osobom

trzecim,

zainteresowanym opieką nad nimi, 5 szt. trafiło do schroniska (l szt. do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bąkówka, l szt. do
Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 05-430 Celestynów ul. Prosta 3
oraz 3 szt. do Schroniska dla Zwierząt 18-500 Kolno ul. Wesoła 12) oraz 4 szt.
poddano eutanazji w Przychodni Weterynaryjnej dla Zwierząt AMPUŁKA (uśpiono 2
ślepe mioty i 2 szt. ze względu na chorobę odkleszczową oraz w związku ze
zdarzeniem drogowym).
Z terenu Gminy Dębe Wielkie w 2010 roku odłowiono 18 sztuk bezdomnych
zwierząt, w tym: 2 szt. bezdomnych psów trafiło do schroniska (l szt. do Schroniska
dla Zwierząt w Kolnie ul. Wesoła 12 oraz l szt. do Społecznego Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt 05-430 Celestynów ul. Prosta 3), 4 szt. zostały uśpione
z powodu choroby, 11 szt. trafiło do adopcji. W ramach umowy dokonano także
2 obserwacji weterynaryjnych wykluczających wściekliznę (przypadki pogryzienia)
oraz partycypowano w kosztach leczenia l bezdomnego psa przy udziale Fundacji
Azylu Pod Psim Aniołem.
Ad. 3 Gmina. Dębe Wielkie w 2009 roku poniosła łączny koszt za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami w wysokości 16 724,65 zł brutto, zaś w 2010 roku
29 446,99 zł. W skład tych wartości wchodzi wyłapanie, jednorazowa opłata za
umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku, adopcję lub uśpienie oraz opiekę
weterynaryjną.

_L

Przygo to wała;
Małgorzata Tkaczyk - inspektor ds. rolnictwa i infrastruktur)' komunalnej
tel. 025 756 47 52

/MZ
URZĄD GMINY DŁUGOSIODŁO
ul. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

tel. (029) 74 12 512; (029) 74 12 533

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

Długosiodło, dnia 23.03.2011 r.
RZ.6140.4.2011.BK
Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. informuję, że:
1. Gmina Długosiodło, w miarę potrzeby, udziela doraźnych zleceń Schronisku w Ostrowi
Mazowieckiej zarówno na wyłapywanie zwierząt jak również zapewnienie im opieki.
2. W 2009r. odłowiono 28 sztuk, natomiast w 2010r. 25 sztuk zwierząt (psów).
3. Na realizacje zadania w 2009r. wydatkowano 43.184,79 zł, natomiast w 2010r. 40.099,30 zł.
Forma płatności za opiekę -jednorazowa za odłowienie i umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem
Z up.

Beat. wefczewska

NACZELNIK WYOZIAI > ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
INFRASTRUKTURY. ' KHNICZNEJ, GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIĄ! l OCHRONY ŚRODOWISKA

Osoba do kontaktu: Beata Kiełczewska
tel. (29) 74 12 512 wew. 35; e-mail: b.kielczewska@dlugosiodlo.pl
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Dobre, 11.03.2011r.

u! Tadeusza Kościuszki 1
' woj. mazowieckie

GKI. 6143.3.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca 2011 roku informuję:
- zarówno w 2009, jak i 2010 roku gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, usługi te zlecane były Przedsiębiorstwo PERRO z Zamienia , 05-300
Mińsk Mazowiecki,
- w 2009 roku odłowionych zostało 5 bezdomnych psów, natomiast w 2010 roku l psa,
- w 2009 roku z koszt odłowienia bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w schronisku
wyniósł 6.344,00 zł brutto, natomiast w 2010 roku - l. 037,00 zł brutto.
- były to opłaty jednorazowe.

Przygotowała:
A. Roguska-pracownik UG Dobre
tel. 25 7571190 w. 27

U R Z Ą D GMINY
08-113 DOMANICE
cel./fa,x 0-25/631-29-82,83
REG: 710903943 ?W:B?1-16-19-019

Domanice, dn.25.03.2011r.

GGOŚR.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. Urząd Gminy Domanice informuje,
że w 2009 i 2010r. gmina nie miała stałych umów, nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie zapewniała im opieki.

O:.

C

Al

Dzierzgowo, dn. 14.03.201 Ir.
6140-2/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „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 latach 2009-2010 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.

Rob

WÓJT GMINY
Dzierząźnia
GD.6140.1.2011

Dzierząźnia 15.03.201 Ir.

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

Wójt Gminy Dzierząźnia w odpowiedzi na wniosek dotyczący
udzielenia
informacji publicznej w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami informuję że w
2009r nie była zawarta umowa na świadczenie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W 2010 r nie zaistniała potrzeba podpisania stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt , udzielono jednego zlecenia specjalistycznej lecznicy małych zwierząt w Płońsku.
Nie były oraz w obecnej chwili nie są utrzymywane zwierzęta na koszt Gminy, natomiast
planuje się finansowanie odłowienia , umieszczenia oraz utrzymania psów w schronisku wg
zaistniałych potrzeb. Zaplanowano środki finansowe na 2011 r w wysokości około l 500 zł
na realizację zadań związanych z jednorazowymi umieszczeniami bezdomnych zwierząt w
schronisku.

- z poważaniem -

Sprawę prowadzi:
Aldona Kowalska
/23/661 59 02 wew 48

URZĄD GMiNY Garba&a-Letniske

ul. Skrzyńskieh l
26-930 Carbstka-Lptnisko
tel. (043) 62"''10-194.'''^0.1 n. 054

Garbatka-Letnisko dn. 15.03.2011 r.

O.Ś. 6143.6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Urząd Gminy Garbatka-Letnisko odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dn. 07.03.2011 r. dotyczącej prowadzonej przez Gminę GarbatkaLetnisko opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje, że w 2009 r
i 2010 r. gmina miała podpisaną umowę stałą na usługi weterynaryjne w zakresie
wyławiania psów i opieki weterynaryjnej z Panem Arturem Bielawskim - Lekarzem
Weterynarii zam. Lublin ul. Legionowa 7a / 6.
W 2009 r. z terenu gminy odłowiono 2 bezdomne psy i zlecono wykonać zabiegi
profilaktyczne dla psa któremu gmina znalazła opiekuna. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł l 028,00 zł.
W 2010 r. z ternu gminy odłowiono 9 bezdomnych psów i koszt realizacji całego zadania
wyniósł 5 200,20 zł.
Ww usługi wykonywane są w zależności od potrzeb każdorazowo po uprzednim
telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu
usługi. W 2009 r koszt odłowienia l sztuki wynosił 481,50 zł brutto, a w 2010 r. wynosił
577,80 zł brutto.
Z poważaniem
WÓJT
*Jź^~
TT
• Robert Kowakzyk

kj/2 egz.

MZ

UR1ĄD MIASTA

Garwolin 22-03-2011 r.

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

KS. 6140.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIRZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku informujemy, że w roku
2010 z terenów administracyjnych miasta Garwolin odłowionych zostało siedem
szt. dorosłych psów i 4 szczenięta. Wyżej wymienione psy zostały umieszczone w
schronisku, lub oddane do adopcji. Jeden ślepy miot został uśpiony.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowało się
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe PERRO z Mińska Mazowieckiego u. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk
Mazowiecki.
Wyłapywanie psów odbywało się na zlecenie na każdorazowe zgłoszenie.
Płatność następowała po otrzymaniu poszczególnego rachunku z potwierdzeniem
umieszczenia zwierzęcia w schronisku.
Ogólny koszt całego zadania w roku 20(1 l/wyniósł 11 450, 00 zł /jedenaście
tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych/
?
Z o». BURMIS1RZA

O

urtal ie<

Procował: inspektor Albert Baran
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
S7864243

/W T

Garwolin

W

Garwolin, dnia 08.04.2011 r.

oi.mazowiec

KS. 6140.5.2011
Biuro Ochrony Zwier/al
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma /, dnia 7 marca b.r. w sprawie udzielenia
informacji na temat bezdomnych zwierząt informuję, że:
-

W 2009 r. i 2010 r. 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 2009 roku na wyżej określony cel gmina wydała 18.300,00 zł, za
odłowienie 12 szt. psów. Natomiast w 2010 roku odłowiono z terenu gminy
Garwolin 6 szt. psów, a koszt realizacji całego zadania wyniósł 9.137,00 zł.
Odpłatność za świadczone usługi gmina uiszcza po otrzymaniu faktury.

ysiak

Sprawę prowadzi:
Hanna Bauk kier. ref. gosp. komun.,
ochrony środowiska i rolnictwa
tel. (25) 6820560 wew. 38

/wz
URZĄD M!ASTA I GMINY
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Gąbin, dn. 2011-05-16

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 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 2009:
l / Udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Firmie
Usługowej „HERKULES" Zbigniew Szczeckowicz Kotliska 6,
2/ Natomiast opiekę nad zwierzętami sprawowały dwa schroniska:
a) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL"
Zbigniew Moraczewski Kotliska 13- dwa miejsca
b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt Płockiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Płock ul. Parowa 20 - trzy miejsca
3/ W roku 2009 na koszt gminy wyłapano i zapewniono opiekę 10 psom.
4/ Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2009 zamknął się
kwotą- 12 825,70 zł.
2. W roku 2010:
l/ Udzielano zleceń na wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami Schronisku dla bezdomnych zwierząt Płockiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Płock ul. Parowa 20 - trzy miejsca
2/ W roku 2010 na koszt gminy wyłapano i zapewniono opiekę 9 psom.
3/ Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2010 zamknął się
kwotą-8 144,06 zł.
Opłaty za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt są ponoszone w sposób
ryczałtowy, każdorazowo ponoszone są również opłaty za odłów i specjalistyczną
opiekę weterynaryjną wykraczającą poza ramy umowy podpisanej w ramach
Związku Gmin Regionu Płockiego ze Schroniskiem.
Z up. Burmistrza
JZGMINY
(nz.(^
Stanisi rw

URZĄD GMINY GIELNIÓW
www. gielniow.radom.pl

Pl. Wolności 75,26 -434 Gielniów
Telefon: (O 48) 672 00 11
Fax :
(O 48) 672 00 04

e-mail: gmina@gielniow.radom.pl

URZĄD GMINY
26-434 Gielniów
woj. n
oleckie
REGONs L/00534782
NIP 799-14-58-731

Wasze pismo z dnia:
07.03.201 lr.

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

Znak:

Nasz znak:
Or. 1431.1.2011

Data:
11.03.2011r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy Gielniów informuje:
1. W 2009r. - stałej umowy nie podpisaliśmy. Nie udzielaliśmy doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2010r. - udzielaliśmy 2 razy doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przysusze.
2. W 2009 r.-O
W2010r.-2psy
3. W2009r. -O
W 2010r. - 1220,00 zł. forma płatność - przelew za fakturę.

Z up.Wój a Gminy
MacienS 'oliński
ÓJTA

URZĄD MIASTA I GMINY

06-450 GUnojeck,ui. Rocka 12
woj. mazowieckie

Glinojeck dnia 30 marzec 2011 r
J

OŚ. 7021.14.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku ( data wpływu
10 marca 2011 r), udzielam odpowiedzi na zadane przez Państwa
pytania;
Ad. 1
Gmina Glinojeck miała w 2009 roku i ma aktualnie zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z PUK Ciechanów, ul. Gostkowska
83, 06-400 Ciechanów.
Ad 2
W 2009 roku zostało przekazane do schroniska - 8 szt
W 2010 roku zostało przekazane do schroniska - 10 szt.
Ad. 3
W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wynosił - 11.735,36 zł.
W 2010 roku koszt realizacji całego zadania wynosił - 20.053,28 zł.
Forma płatności za opiekę oparta była i jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką w schronisku, za każdy miesiąc.
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Przybyłowska
Nr tel 23 674 28-03.
' °chrony środowiska

26-90,5 Głowacrów, vi Py ; , .(< 35
tel. (048) 62-31-075
fax (048) 62-31-051
woj. mazowieckie

RLOŚ 6140.7.2011

Głowaczów dnia 23 marca 201 Ir.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. Urząd Gminy Głowaczów informuje,
że mimo czynionych

starań nie znaleziono podmiotu świadczącego usługi wyłapywania

bezdomnych zwierząt, w związku z tym Urząd Gminy Głowaczów nie posiadał w latach 2009
- 2010

zawartej umowy na wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach zwierząt

bezdomnych i nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych.
W celu zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i rannym
zawarta została umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Gacą Leszek ul. Kozienicka 2/5, 26903 Głowaczów.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 18.02.201 Ir. zostało opublikowane ogłoszenie na
wykonywanie usługi w zakresie wyłapywania i utrzymywania w schronisku zwierząt
bezdomnych w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Termin otwarcia ofert 28.02.201 Ir. - nie wpłynęła
żadna oferta , ogłoszenie zostanie ponowione.

Zu

mgrmz.
INSPEKTOR

URZĄD GMINY Gniewoszów
26-920 Gniewoszów
ul. Lubelska 16

Gniewoszów dnia, 15 marca 2011 r.

R6140.5.2111

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, informuję:
1. Ze względu na rzadkie występowanie na naszym terenie problemu bezpańskich
zwierząt, Gmina nie miała w latach 2009-2010 zawartych umów na odławianie
bezdomnych zwierząt. Zaistniałe pojedyncze przypadki są zgłaszane do schroniska
dla zwierząt w Puławach na ul. Dęblińskiej 2, koszty pokrywa Gmina.
2. W 2009 roku odłowiono jednego bezpańskiego psa, natomiast w roku 2010 nie
odnotowano na terenie naszej gminy problemu z bezpańskimi zwierzętami.
3. Koszt realizacji odstawienia bezdomnego psa do schroniska w roku 2009 wyniósł
481,50 zł

ZASTĘPCA WÓJTA
Bogdan Przychodzeń

WÓJT G M I N Y
Gołyrfiin-Ośrodek
woj. mazowieckie
IOŚ. 6140.6.2011

Gołymin-Ośrodek2011-03-21

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącego sposobu
i skutków wykonywania zadania pt. „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
umowę Nr

8/Sch z

dnia

13.01.2006

roku

zawartą

na

czas

nieokreślony

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska

83.
2) W roku 2009 zapewniono opiekę na koszt Gminy nad jednym zwierzęciem (psem), zaś
w roku 2010 nad czterema psami.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 2671,80 zł, zaś w roku 2010
wynosił 1886,73 zł.
Forma płatności co miesiąc płatna przelewem po otrzymaniu faktury.

/M 21

URZĄD MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26,09-500 Gostynin, tel. 0-24-236-07-10, fax.O-24-236-07-12
www.gostynin.pl
um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 23.03.2011 r.
K.6140.19.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011r. informujemy, że Gmina Miasta
Gostynina od kilku lat ma 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.
Gmina nasza, kolejny już rok ma podpisana umowę na świadczenie usług z zakresu opieki
nad zwierzętami z panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z/s w Kotliskach 13, 99-300 Kutno.
W roku 2009 wyłapano z terenu Gminy Miasta Gostynina i przekazano do schroniska
22 psy.
Na dzień 31.12.2009 roku stan naszych zwierząt w schronisku wynosił 40 sztuk.
Koszty realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami za rok 2009
wyniosły 100.474,91 złotych, w tym 25.000,00 złotych dotyczy realizacji programu
rejestracji i identyfikacji psów z terenu miasta,
W roku 2010 wyłapanych i przewiezionych do schroniska zostało 19 sztuk psów,
a na koniec roku ubiegłego w schronisku posiadaliśmy 39 psów.
Koszty realizacji przedmiotowego zadania za rok 2010 wyniosły 100.101,34 złotych, w tym
kwota 8.000,00 złotych dotyczy realizacji programu rejestracji i identyfikacji psów z terenu
naszego miasta.
Zgodnie z umową zawartą z w/w schroniskiem płatność za świadczoną usługę
uiszczana była na podstawie przedkładanych miesięcznie faktur opartych na bieżącej
ewidencji naszych zwierząt.
* 'iip. iiuru>iatr»*
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska.
Rolnictwa i Leśnictwa
Otrzymują.:

l .Adresat
2. Wydz. K. - a/a

mgr ini. Hattha bijalkowska
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Gostynin dnia 2011.04.07

Nr G 6140. 16.2011
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:
-w2009roku 36 psów;
-w 2010 roku 30 psów.
Zostały one zostały umieszczone w schronisku na koszt gminy.
3. Na realizację w/w zadań :
w 2009 roku wydatkowano 57 295,78 zł w tym:
- koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem
7823,20 zł
bezdomnych psów.
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów
49472,5 8 zł
umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin
w 2010 roku wydatkowano 75 423,29 zł w tym:
- koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem
7100,80 zł
bezdomnych psów.
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów
68322,49 zł
umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin
Z up. Woju

Kisioiv]iik- Rcferata

stl

/M ZU R Z Ą D GMINY
GOWOROWO

07440 GOWOROWO, ul. Ostrołęcka 21

'euto (°2?.7614
UG.6140.4.2011

Goworowo, 2011 -04-06

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

Stosownie do wniosku z dnia 7 marca 2011 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 2010 z terenu gminy Goworowo, przekazanych zostało
do Schroniska w Kruszewie 31 szt. bezdomnych psów. Koszt realizacji całego
zadania wyniósł 15.128,00 zł., forma płatności -jednorazowa za wyłapywanie
i umieszczenie w Schronisku.

Z UD

Gozdowo, dnia 24.03.2011 r.
RBK.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
e-mail:boz@boz.org.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
07.03.201 Ir. (data wpływu 10.03.201 lr.), informuję , iż :
1. Gmina Godowo w 2009 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i
utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów, zaś w 2010 roku została zawarta umowa na odłów, transport i
przetrzymywanie na terenie schroniska dla zwierząt na ul. Parowej 20 w Płocku z SITA
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
2. ilość wyłapanych i oddanych do schroniska psów, utrzymywanych na koszt gminy w roku
2009 wyniosła 5 sztuk, zaś w roku 2010 nie oddano żadnych innych zwierząt.
3. Poniesione koszty wynoszą:
w roku 2009 - 7 895,96zł.
w roku 2010-Ozł.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/ Dariusz Kalkowski

Otrzymują:
1. Adresat: boz@boz.org.pl
2. A/a

URZĄD MIASTA i GMiNY
ul. 3-go Maja 10
0 5 - 5 3 0 GÓRA K A L W A R I A
tel.(22) 727-34-11 do 13
fax.(22) 727-13-78
Q

RGK.7021.^ .2011.GKO

Góra Kalwaria, 23.05.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 r., w sprawie
bezdomnych zwierząt informujemy:
w 2009 roku na podstawie zawartej umowy z dnia 01.07.2009 r., z p.
Waldemarem Gródeckim - Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i
Udomowionych, ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek, odłowiono i
umieszczono w schronisku 26 bezdomnych psów. Płatność w ratach
miesięcznych za powyższe wyniosła 36.000 zł. Jednocześnie za udzielenie
pomocy lekarskiej, sterylizację i obserwacje bezdomnych psów gmina
zapłaciła 6.43 8 zł.
w 2010 r., gmina zlecała interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt p.
Waldemarowi Gródeckiemu - odłowiono i umieszczono w schronisku 32
bezdomne zwierzęta, czego koszty wyniosły 58.560 zł, natomiast
za 20 zleceń wydanych lekarzowi weterynarii w celu opieki, sterylizacji i
obserwacji zwierząt, gmina zapłaciła 5873 zł.

Z-ca

ISTRZA

mgr mż. Jan Wysokiński

Górzno, dnia 25.03.2011 r.
PPRiL.6140.5.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 07.03.2011 roku Urząd Gminy w Górznie
uprzejmie informuje:
ad. pkt l

W latach poprzednich 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, natomiast w roku 2010 nie było takiej potrzeby.

ad. pkt 2

Nie odstawiono do schroniska żadnego psa.

ad. pkt 3

W 2010 r. nie było wydatków za wyłapanie psów oraz umieszczenie
ich w schronisku. W dwóch przypadkach pojawienia się rzekomo
bezdomnych psów, policja ustaliła właściciela jednego psa i pies
wrócił do właściciela. Natomiast drugi pies okazał się rzeczywiście
bezdomnym, lecz swoim wyglądem zainteresował miłośników
zwierząt i do dnia dzisiejszego jest ich pupilem.

Z up.WÓJJA~
Jadwiga Mucha
Sekretarz Gminy

Opracowała:
T. Rusak
tel./025/6812254
wew.38

-! .5 ")

ftz< A
Gózd, dnia 15.03.2011 r

RGG-6140.4.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu 10.03.2010 r.)
dotyczące przekazania informacji Urząd Gminy w Goździe informuje , że:
- na chwilę obecną nie została podjęta uchwała Rady Gminy regulująca kwestie dotyczące
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi
zwierzętami,
- nasza Gmina nie posiada własnego schroniska, dlatego jesteśmy zmuszeni powierzyć to
zadanie osobom trzecim . Gmina nie zawarła umów z wyspecjalizowanymi i zatwierdzonymi
podmiotami gospodarczymi zajmującymi się wyłapywaniem zwierząt i dostarczaniem ich do
schronisk dla bezdomnych zwierząt z powodu odmowy w 2009r i 2010r zawarcia
przedmiotowych umów przez w/w podmioty z powodu braku miejsc .
Pragniemy dodać , iż nasza gmina jest gminą wiejską, do tej pory zdarzały się
sporadyczne sygnały o wałęsających się psach, lecz mieszkańcy naszych miejscowości
przyswajali te zwierzęta do swoich zagród przydomowych - zaadoptowano 30 bezdomnych
psów.
Z racji tego , iż w przyszłości problem bezdomnych zwierząt będzie się nasilał, Rada
Gminy w najbliższym czasie podejmie stosowną uchwałę , mającą na celu uregulowanie w/w
kwestii.
Wójt Gminy Gózd

Adam Jabłoński

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
A/a

1 t

URZĄD GMINY
26-902 Grabów n/Pilicą

Grabówn/Pilicą,dn.22.03.2011r.

powiat kozienlcki
woj. mazowieckie
ttL (fl-48) 641-70-14 'm. (M8) M2-J0-S2

OS.6140.5.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07 marca 2011r.(do tut.Urzędu pismo wpłynęło w dniu
10.03.201 Ir.) Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą uprzejmie informuje, że począwszy od roku 2009
wyłapywanie bezpańskich zwierząt zlecane jest Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska
Zamienię, ul.Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Podmiot ten każdorazowo załącza do faktury dokument potwierdzający umieszczenie wyłapanego
zwierzęcia w miejscu prawnie do tego przeznaczonym.
W 2010r. wyłapano l psa - kwota wydatkowana l .708,00 zł. (pies oddany przez „PERRO"w adopcję).
W 2009r. odłowiono 3 psy (trafiły po jednym do: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Zarząd Koła
w Klembowie; Fundacji ARKA pod Psim Aniołem ul.Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa; Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami Społeczne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Celestynów - kwota wydatkowana
4.799,94 zł. Forma płatności jednorazowa za każde zwierzę.

inż. Jadwii
Otrzymują:
1. Adresat
2.

a/a.

'aliszewska

inspektor ds. o 'hrony środowiska
i gospodarki n erucnomościami

URZĄD GMINY GRĘBKOW
ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
pow. węgrowski, woj. mazowiecki^

Qrębków dnia U032m r

GK.6074.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 07.03.2011 r. Urząd Gminy w Grębkowie
informuje:
1. Urząd

Gminy

nie

posiada

stałej

umowy

na

odbiór

bezpańskich

psów.

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 2009 r. zostało wyłapanych 5 psów, a w 2010r.-l szt została odebrana na koszt Gminy
i przekazana Firmie P.W.PERRO Marzena Golańska Zamienię ul.Leśna 23.
3. w 2009 r. Gmina wydała na ten cel 5.200 zł.,w 2010r.-1586 zł, forma płatności jednorazowa zapłata na podstawie wystawianych faktur za wykonaną usługę.

MC2.

U R Z Ą D MIEJSKI

Wydział Ochrony środowiska i Spraw W«i
ul. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ujl. (22) 463 46 36, (22) 463 46 38

Grodzisk Mazowiecki, data 2011-03-16

OS.6140.J/.2011

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
Ad. l
Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2009 r. i 2010 r. usługi w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt świadczył podmiot gospodarczy Waldemar Gródecki Interwencyjne
Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek.
Ad. 2
Ilość psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku w latach 2009-2010:
2009-109szt.
2010 r. -78szt.
Ad. 3 Koszty poniesione przez gminę Grodzisk Mazowiecki z tytułu realizacji zadania
wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2009 i 2010 r.:

rok

Koszt wyłapywania
psów(stawka ryczałtowa)

2009
2010

34754
33000

Koszt przyjmowania i zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez schronisko
Stawka j ednostko wa
Stawka ryczałtowa
54500
60000
60000
39000
Z poważaniem
Nacz ;lni
Wydziału Ochrc n
i Spra(
Stal

URZĄD GMINY l MIASTA
05-600 Grójec
ul. J. Piteudskiego 47
tel. (048) 664-30-91
&4-2 1-03

OŚ.6140.5.2011.PJ

Grójec 22.03. 2011.

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie sposobu zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

i ich wyłapywaniem informuję, że gmina Grójec na wykonanie takiej usługi

podpisała umowę (od dnia stycznia do sierpnia 2009) z FIRMĄ USŁUG KOMUNALNYCH
Beata Gawlik 05-600 Grójec ul. Poświętne 15, (od września 2009 do lutego 2010) z firmą
SIEDLECKI PAWEŁ PIOTR 05-600 Grójec ul. Skargi 37, (od marca do grudnia 2010)
z FIRMĄ KURIERSKĄ Paweł Studziński 05-555 TARCZYN Kopana ul. Lipowa 19.
W 2009 roku odłowiono 60 psów z czego 12 uśpiono, 2 umieszczono w schronisku
i 46 oddano do adopcji, natomiast w roku 2010 odłowiono 79 psów z czego 32 uśpiono,
3 umieszczono w schronisku i 44 oddano do adopcji.
Koszty wykonywania usługi wyniosły w roku 2009 - 60.773,52 zł , natomiast w roku
2010 - 72.627,-

zł. Za wykonywanie usług wypłacano wynagrodzenie wykonawcom głównie

w formie ryczałtu miesięcznego oraz w niewielkim zakresie za usługi nietypowe, na podstawie
indywidualnych zleceń np. za leczenie psa, dowożenie psa na obserwację itp.

ZASTfePUA-tiURMISTRZA
U--*-—o
\f^~^
Tadeusz Krzyżantwski

WÓJT GMINY GRUDUSK
06-460 Giudusk, ul. Ciechanowska 5
woj. mazowieckie

OŚR.6140.4.2011

Grudusk, 22.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 roku (data wpływu: 10.03.2011 r.)
dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłam informacje na pytania zawarte
w Pana wniosku:
Ad. 1. W 2009 roku i w 2010 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. Spółka posiada schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa gm. Ciechanów, posiada również
podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na pełnienie opieki weterynaryjnej nad
bezdomnymi zwierzętami.
Po wyłapaniu bezpańskie psy przekazywane są do ww. schroniska. Gmina Grudusk zapewnia
opiekę bezdomnym zwierzętom płacąc za ich przetrzymywanie w schronisku.
Ad.2. W 2009 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy od 2 do 5 szt. zwierząt (psów).
W 2010 roku - od 2 do 9 szt. psów.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł: 8560,13 zł (w tym 7627,44 zł za
przetrzymywanie psów w schronisku i 932,69 zł za akcje związane z wyłapaniem
bezpańskich psów).
Koszt realizacji całego zadania w roku 2010 wyniósł: 18041,35 zł (w tym 15106,65 zł za
przetrzymywanie psów w schronisku i 2934,7 zł za akcje związane z wyłapaniem
bezpańskich psów) forma płatności za opiekę, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
GZY
pow. pułtuski
woj. mazowieckie

Gz

y>

dma

A-.OAH
21.03.2011 r.

ROŚ.6134.3.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do tutejszego urzędu:
10.03.201 Ir.) informuję, że:
1. W 2009 i 2010r. Gmina Gzy nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Gmina udzielała tylko doraźnych
zleceń w tym zakresie.
2. W 2009r. wyłapane zostały 2 sztuki psów, zaś w 2010r. zostały wyłapane 3 sztuki
psów.
3. W 2009r. koszt realizacji całego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem wyniósł ogółem 4318,43 zł. W 2010r. koszt
realizacji przedmiotowego zadania wyniósł ogółem 5763,04 zł. Zarówno w 2009,
jak i w 2010 r. forma płatności za opiekę nad zwierzętami miała postać jednorazowej
opłaty za umieszczenie w schronisku.

:A WÓJTA
mgr /«*.( HrUfhw (Lhtabiński

Otrzymuje:
(T) adresat
2. a/a

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

WGKI.6140.1.11/2.2011

Halinów, dnia 23.03.2011 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
7.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 9.03.2011 r.), Urząd Miejski w Halinowie
informuje, iż w roku 2009 Gmina Halinów miała podpisaną umowę z Firmą Usługi
Weterynaryjne przy Lecznicy w Wołominie, na wyłapywanie bezdomnych lub agresywnych
zwierząt, a także rannych w wypadkach oraz przewiezienie odłowionych zwierząt do
schroniska. W listopadzie 2009 r. została zawarta umowa z Panią Iwoną Popiołek,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Iwona Popiołek,
na interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych, agresywnych,
zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców, a także rannych w wypadkach i po wykonaniu zlecenia
odwiezienie bezdomnych zwierząt do Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych
„EMIR".
Łącznie w 2009 r. odłowiono 31 psów, które niezwłocznie po wyłapaniu zostały
przekazane do schroniska. Łączny koszt poniesiony przez Gminę na realizację w/w zadania 56 240 zł brutto. Forma płatności - I umowa miesięczny ryczałt, II umowa opłata
jednorazowa za odłowienie i umieszczenie psa w Fundacji „EMIR".
W 2010 r. Gmina Hałinów miała podpisaną umowę z Firmą „Nomada Dominik
Szostak", na interwencyjne odławianie bezpańskich psów, agresywnych, zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców, a także rannych w wypadkach i odwożenie ich do schroniska.
Ponadto w 2010 r. czterokrotnie Gmina Halinów udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów i odwiezienie ich do schroniska. Trzykrotnie potrzebę wyłapania psa
zlecono Firmie Nomada. Zabranie jednego psa zlecono Firmie Handlowo-U sługowej Iwona
Popiołek.
Łącznie w 2010 r. odłowiono 72 psy, które niezwłocznie po wyłapaniu zostały
przekazane do schroniska. Łączny koszt poniesiony przez Gminę na realizację w/w zadania 142 252 zł brutto. Forma płatności - - jednorazowa za odłowienie i umieszczenie psa
w schronisku.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
,^\s#~
/~^

^s<^C~. ^ v s/j£- —
mgr Juflyna Rnsińska

mgr inż. Adam Sefcmistrz
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Huszlew, d n i a 10.03.2011r.

OS.6140.2.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
KRS: 286138
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
Huszlewie niniejszym informuje :

1. W roku 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Natomiast jeżeli zachodziła potrzeba odłowienia bezdomnego zwierzęcia i dostarczenia go do
schroniska dla zwierząt ,wówczas doraźnie udzielano zleceń Pani Małgorzacie Szumiłło
prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Nowodwór/k. Lubartowa, która
zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnia im dalszą opiekę w we
własnym schronisku dla zwierząt.
2. W roku 2009 odłowiono 7 szt psów , koszt odłowu i umieszczenia ich w schronisku wyniósł 3660 zł.
Natomiast w roku 2010 odłowiono 10 szt psów, koszt odłowu i umieszczenia ich w schronisku
wyniósł 24380 zł.
3. Koszt jednorazowy od l sztuki realizacji całego zadania tj. odłowienie zwierzęcia i
umieszczenie go w schronisku :
- w roku 2009 wynosił 1000 zł + 22 % podatku VAT,
- w roku 2010 wynosił 2000 zł + 22 % podatku VAT.

-——ffl

Stanisław"Stefai juk

U R Z Ą D GMINY
9 6 - 5 2 0 IŁÓW

•r.-?. Sochaczew, woj. mazowieckie

GGR.6140.4.2011r.

Iłów 18.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z Państwa zapytaniem z dnia 07.03.2001 r informujemy, iż Gmina Iłów w roku
2007 zawarła umowę na wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt z Firmą Usługową
„HERKULES", Kotliska, gm.Kutno a wyłapane zwierzęta odstawiane są zgodnie z umową do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach, Kotliska 13,
gm.Kutno.
Liczba zwierząt utrzymywanych w schronisku w latach 2009 - 2010 była zmienna i wahała
się pomiędzy 7 a 15. Obecnie w schronisku przebywa 8 psów.
W roku 2009 łączny koszt utrzymania oraz wyłapywania zwierząt z terenu Gminy Iłów to
14 575 zł a w roku 2010 było to 15 890 zł. Zaplanowane środki na ww cele w roku bieżącym
to 24 000 zł.
Zwierzęta utrzymywane są w schronisku do momentu adopcji lub śmierci wg stawki
dziennej wynoszącej w 2010 roku 5 zł 60 gr brutto za l dobę za każde zwierzę.

Z up.
Sekreta

Przemyslai

MINY
niny

11

Iłża

> dnia 30.03.201 1 r.

* 670223327

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
RGN.6140.6.1.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 Ir. informujemy że, Gmina Iłża
wielokrotnie pisemnie występowała do schronisk z województw mazowieckiego
i okolicznych z zapytaniem o możliwość umieszczenia w nich bezpańskich
zwierząt. Do dnia dzisiejszego żadne ze schronisk nie wyraziło zgody na
podpisanie umowy w sprawie odbioru z terenu Gminy Iłża wyłapywanych
zwierząt.
Z chwilą gdy Gmina w Iłży podpisze umowę ze schroniskiem dla
bezpańskich zwierząt w budżecie gminy zostaną zabezpieczone środki
finansowe na wyłapywanie, dostarczanie i dalsze utrzymywanie zwierząt w
schronisku.
BURMISTRZ
"—^
Andrzej Moskwa

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a

URZĄD GMINY I Z A B E L I N
Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
te).
komuru3lny@J2Q.bejm.pl

ul, 3 Mtya 42,
fax: (22) 7228006

NIP 118-06-16-914
,6140.4.2011

Izabelin, dnia l kwietnia 201! r.
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
(14-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia ? marca 2011 r. uprzejmie informujemy, że:
1. Zarówno w 2009 j 2010 roku Gmina Izabelin miała stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska oraz na utrzymanie
bezdomnych zwierząt w schronisku;
* w przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt i dostarczania ich do schroniska
Gmina Izabelin miała podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną z siedzibą
przy ul, Charłampa 6 we wsi Izabelin B (05-080 Izabelin) - prowadzoną przez
lekarza weterynarii Pana Andrzeja Małkowskiego;
* w przypadku utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina Izabelin
miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel" z siedzibą we wsi Kotliska 13 (99-300 Kutno) - prowadzonym przez
Pana Zbigniewa Moraczewskiego.
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3. Całkowity koszt realizacji zadania związanego z wyłapywaniem i dostarczaniem do
schroniskjiJ^
" Rok 2009
'jtoH. 2010
~"27.68b,42~zF
JMiif§jL
Jeżeli chodzi "o płatności za opiekę w schronisku to opierały się one na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem

UR2ĄD GMINY JABŁONNA
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

^
~A1 ,

.5.
OŚ.1431.1.2011

~~

Jabłonna, 2011-03-22
A0

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
dot: wniosku z dnia 07.03.2011 r., o udostępnienie informacji publicznej
Odpowiadając na pismo z dnia 07.03.2011 r. o udostępnienie informacji publicznej na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:
Ad. 1. W latach 2009-2010 Gmina Jabłonna podpisała następujące umowy w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki:
• Umowa Nr OŚ.3026-3/09 zawarta w dniu 2 stycznia 2009 r. z Fundacją „Centrum Ochrony
Środowiska" z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, obejmująca przyjmowanie
i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna. Umowa obowiązywała w okresie
01.01.2009 r.-31.12.2009 r.
• Umowa Nr OŚ.3026-9/09 zawarta w dniu 15 stycznia 2009 r. z Panem Stanisławem
Szymczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczna Lecznica
•
Małych Zwierząt Sklep Zoologiczno-Wędkarski" z siedzibą w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 17,
obejmująca wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna. Umowa obowiązywała
w okresie 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
• Umowa Nr OŚ.3026-34/09 zawarta w dniu 10 sierpnia 2009 r. z Panią Iwoną Kowalik,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PSI RAJ" z siedzibą w Jabłonnie przy
ul. Modlińskiej 107 B, obejmująca wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów z terenu Gminy
Jabłonna. Umowa obowiązywała w okresie OJ .08.2009 r. - 31.12 2009 r.
• Umowa Nr 3026-6/10 zawarta w dniu 5 stycznia 2010 r. z Fundacją „Centrum Ochrony
Środowiska" z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, obejmująca przyjmowanie
i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna. Umowa obowiązywała w okresie
01.01.2010 r.-31.12.2010 r.
• Umowa Nr OŚ.3026-7/10 zawarta w dniu 5 stycznia 2009 r. z Panem Stanisławem
Szymczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczna Lecznica
Małych Zwierząt Sklep Zoologiczno-Wędkarski" z siedzibą w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 17,
obejmująca wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna. Umowa obowiązywała
w okresie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
W
• Umowa Nr OŚ.3026-8/10 zawarta w dniu 14 stycznia 2010 r. z Panią Iwoną Kowalik,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PSI RAJ" z siedzibą w Jabłonnie przy
ul. Modlińskiej 107 B, obejmująca wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów z terenu Gminy
Jabłonna. Umowa obowiązywała w okresie 01.01.2010 r. - 31.12 2010 r.
• Umowa Nr OŚ.3026-16/10 zawarta w dniu 15 lutego 2010 r. z Panem Zygmuntem Kosackim,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Lecznica dla zwierząt" z siedzibą w Jabłonnie
przy ul. Szkolnej 22A, obejmująca przetrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt przed
przewiezieniem do schroniska. Umowa obowiązywała w okresie 01.02.2010 r. - 31.12 2010 r.
Ad. 2. W latach 2009-2010 z terenu Gminy Jabłonna odłowiono i przyjęto pod opiekę następujące ilości
bezdomnych zwierząt:
•
•

W 2009 r. odłowiono 22 psy (w tym 4 psy agresywne), przyjęto do schroniska 18 psów;
W 2010 r. odłowiono 38 psów (w tym 19 psów agresywnych), przyjęto do schroniska 19 psów,

• W latach 2009 - 2010 nie odłowiono żadnych kotów.
Ad. 3. Opłaty za wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku uiszczano za każde wyłapane i przyjęte
pod opiekę zwierzę a koszt realizacji całego zadania kształtował się następuje
• W 2009 r. wydatkowano kwotę: 29 062,00 zł
• W 2010 r. wydatkowano kwotę: 53 721,45 zł
Ć> JTA
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Jadów, dnia 23.03.201 Ir.

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

Dot.

Wniosku z dnia 07.03.201 Ir.

Urząd Gminy Jadów udziela informacji publicznej na temat sposobu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
W 2009 roku umowa była zawarta od 15 września do 31 grudnia 2009 r. z Firmą
Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek Klamczyński, 05-200 Wołomin, ul. Sikorskiego 97.
Firma ta złapała 6 psów za które miała zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
3000,00 złotych plus VAT. Umowa ta była ważna do dnia 08 października 2009r.
W 2010roku bezpańskie psy wyłapywane były przez Stowarzyszenie Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny Zarząd Główny w Klembowie ul. Słoneczna 2.
Oddane było 32 bezpańskie psy.
Z tego 23 psy zostały oddane do adopcji (nowy właściciel), 7 psów czeka na adopcję, l pies
zdechł ze starości, l pies miał wykonana eutanazję (był chory nie do wyleczenia). Koszt
zadania wydanego z budżetu w 2010roku wynosił 46 050,00 złotych na wyłapanie
bezdomnych zwierząt oraz dostarczenie do miejsca pobytu, dalsze koszty utrzymania do dnia
adopcji ponosi w/w Stowarzyszenie .
W 2011 roku podpisaliśmy także umowę ze Stowarzyszeniem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny Zarząd Główny w Klembowie na wyłapywanie
bezpańskich psów., kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 36 956,00 złotych. Pragniemy
poinformować, że bezpańskie psy są wyrzucane w soboty i niedziele z samochodów, które to
przyjeżdżaj ą na działki letniskowe .

Przygotowała:
Ewa Kalinowska
Inspektor
(25)675 40 44 w 45

URZĄD GMINY

96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, woj. mazowieckie
tel. (0-46) 8.Sf)-40-26, 856-40-69
tel./fax (0-4f>) 855-21-88
NIP 529-17-02-205

ROŚ 7084.36.2011

Jaktorów dnia 24 marca 201 Ir.

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 roku 2009 i 2010 udzielano zleceń Panu
Waldemarowi Gródeckiemu żarn. ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek na usługi w
zakresie wyłapywania

bezpańskich

psów. W 2009r. zostało wyłapanych

12 psów,

dokonaliśmy 23 adopcji prywatnym osobom. W 2010r. z terenu gminy wyłapano 14
bezpańskich psów - do adopcji trafiły 4. Adoptowane psy zostały zaszczepione oraz
odpchlone na koszt Urzędu Gminy.
Urząd Gminy w Jaktorowie w dniu 3 lutego 2009r. podpisał umowę ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt w Korabiewicach k/Puszczy Mariańskie, z którym ściśle
współpracuje oraz płaci ryczałtem, przelewem - 500zł miesięcznie. Bezpłatnie wykonano i
przekazano 26 drewnianych bud dla psów, 30 łańcuchów do uwięzi, 100 belek słomy,
marchew oraz ziemniaki, w marcu 2011 r. dostarczono kolejne 100 belek słomy.

ZASTĘPCA WÓJTA
yw Guzewski

Urząd Gminy Jakubów
°5-306 Jakubów

Jakubów, dnia 21 marca 2011 roku

GR.6140.6.2011

BIURO OCHRONY

ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 roku dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie
gminy Jakubów 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 2009 i 2010 roku nie odłowiono bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jakubów.

/•w-

Hań na Wocial

Sprawę prowadzi:
Marzena Sadach

Tel O 25 757 91 90

URZĄD

/Kl

GMINY

05-304 Jasieniec
ul.. Warecka 42
pow. grójecki, woj. mazowieckie
teWax |048) 661-35-81, td 661-35-70

Jasieniec, dn. 29 marca 201 Ir.

OŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 marca 201 Ir. informuję:
ł. W 2009r. Gmina Jasieniec miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Firmą Usług Komunalnych- Beata Gawlik, zaś w 2010r. z Firmą Usług Komunalnych- Beata
Gawlik, Pawłem Siedleckim oraz Firmą Feniks Paweł Studziński. W roku obecnym Gmina
zawarła umowę z Firmą Feniks Paweł Studziński.
2. W 2009r. wyłapano 8 psów, w 201 Or. wyłapano również 8 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2009r. wyniósł 4392zł, zaś w 2010r. 5508zł. płatne jednorazowo za
każde wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie go w schronisku lub przekazanie do adopcji.

r. WÓJTA,

,.

mgr im!. AgnieszkcfSkańyńska

Kierownik Referatu Działalności
Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Jastrząb, dn. 11.03.2011 r.
Znak:ROŚ.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.03.201 Ir. o udzielenie informacji
publicznej na temat realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje:
1. W latach 2009
2010 Gmina nie posiadała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.
Nie udzielała również doraźnych zleceń.
Powyższe wynika z faktu, że Gmina w 2009r. wystąpiła do 5 podmiotów
o zawarcie stosownej umowy na prowadzenie omawianych czynności.
W roku 2010 powtórzono tę samą czynność do 6 placówek. Uzyskano
ponownie odpowiedź negatywną z powodu przepełnienia schronisk
zwierzętami z własnego terenu.
Wybudowanie i utworzenie własnego schroniska, podmiotu świadczącego
usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich utrzymywania zgodnie
z wymogami na dzień dzisiejszy dla gminy jest nie realne ze względu na
ograniczone środki w budżecie.
2. W latach 2009 - 2010 nie było wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na
koszt gminy.
Wobec powyższego Gmina nie ponosiła żadnych kosztów.
Z poważaniem
Sekretarz Gminy
Jan Gula

Gminy
26-631 Jastrzębia
Powiat radomski, Województwo mazowieckie
Konto: BS Radom 05 9147 0009 0021 0656 2000 0005

SEKRETARIAT
WÓJT
TEŁ./FAX

GOPS

(48) 384 O5 07

Internet:

Regon:0005 34 799

Jastrzębia dnia 2011.03.18

(48) 384 O5 05

INFRASTRUKTURA
(48)38405 11

NIP: 796-18-52-392

6061.23.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

j astrzebia.pl
.bip .jastrzebia.pl
e-mail:
urzad@jastrzebia.pl

W nawiązaniu do pisma w sprawie udzielenia informacji na temat „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Jastrzębi informuje:

wojt@jastrzebia.pl
gop s@j astrzebia.pl
sekretarz@jastrzebia.p!

1. w roku 2009i 2010 gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń.
2..w 2009i 2010r nie było wyłapywania psów i kotów na terenie gminy.
3. nie poniesiono żadnych kosztów w 2009i 2010r związanych z w/w zadaniem.

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Kenata Leśniewska

/l-L
URZĄD GMINY
ul. Warecka 19

26-660 Jediińsk

REGON 000540179 NIP 796-12-02-688

Jedlińsk 23.03.2011.

RSG.6140.7.2011

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 07.03.2011. informujemy,
że wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej. Opiekę weterynaryjną sprawuje miejscowy lekarz weterynarii, z
którym zawarliśmy stosowną urno we. Wyłapane zwierzęta czasowo
przetrzymywane są w naszym budynku do czasowej kwarantanny zwierząt
wybudowanym w 2009. Zakupiliśmy również drewniane budy, które
przekazujemy osobom przejmującym opiekę nad wyłapanymi zwierzętami.
W 2009 roku na budowę boksów do czasowej kwarantanny, zakup
specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, wynagrodzenie dla lekarza
weterynarii, karmę dla psów wydaliśmy około 80 tyś. zł.
W 2010 roku koszty te wyniosły około 9 tyś. zł.
Na 2011 r. zaplanowaliśmy zakup dodatkowego sprzętu służącego do
wyłapywania zwierząt. Łącznie będą to koszty w granicach 10 tyś. zł.

Uczak

/n

GMINY

A-LETNISKO

ul. Radomska 43
powiat Radom
woj. mazowieckie

Q48/ 384-84-70 do
RRiOŚ-6140.8.2011

Jedlnia-Letnisko, 2011-03-22

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

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.
1. W 2009 i 2010r. Gmina nie zawarła umowy z wyspecjalizowanym i zatwierdzonym
podmiotem gospodarczym zajmującym się wyłapywaniem zwierząt i dostarczaniem
ich do schronisk. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na podstawie
indywidualnego zlecenia wystawionego jednostce wyspecjalizowanej:
- Pan Waldemar Gródecki - Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich
i Udomowionych, ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek;
- Pan Artur Bielawski - Usługi Weterynaryjne, ul. Legionowa 7a/6, 20-053 Lublin.

2. W 2009r. odłowiono na koszt gminy 33 szt. psów, natomiast w 2010r. odłowiono 11
szt. psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2009r. wyniósł 36783 zł, a w 2010r. - 18300 zł.
Płatność za wykonanie odłowienia zwierząt i zapewnienie im dalszej kompleksowej
opieki odbywała się na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę
wyspecj alizo waną.

Wójta
mgr

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

'noBia

(ZĄO GMINY

Jednorożec, 24,03.2011 r.
ZIR, 1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z nr MZ 84 z dnia 07.03.2011 r. (data wpływ do tut. Urzędu 10.03,2011 r.)
przesyłam odpowiedzi na zawarte w nim pytania:
1. Gmina Jednorożec nie posiada stałej umowy, w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
działania podejmowane są na zasadzie doraźnych zleceń.
2. W 2009 r. nie przekazano żadnego bezdomnego zwierzęcia, natomiast w 2010 r. przekazano
1 bezdomnego psa - na realizację zadania wydano 2322,39 zł brutto.
3. Gmina Jednorożec poprzez swoje służby komunalne zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów,
a następnie ich krótkotrwałym przetrzymywaniem na terenie nieruchomości gminnej. Wyłapane psy
najczęściej przekazywane są zainteresowanym mieszkańcom gminy, natomiast pozostałe trafiają
do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
_1 adresat
2. a/a

BURMISTRZ

N 4 i a s t a Józefowa
ul. Karci. Wyszyńskiego l
05-420 Józefów

GK.1431.1.2011

Józefów, 22 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2011 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 miało:
- w 2009 r. podpisaną umowę z firmą Usługi Weterynaryjne lek. wet.
Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97;
- w 2010 r. podpisaną umowę z Gabinetem
Weterynaryjnym
lek. Tomasza Baczyńskiego, ul. Laskowska 40 05-430 Celestynów
oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt z siedzibą w Józefowie Gm. Jabłonna
przy ul. Strużańskiej 15.
2. W roku 2009 r. wyłapano łącznie 23 bezdomne zwierzęta, natomiast w 2010 r.
47 bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacji zadania poniesiony przez Miasto w 2009 r. wyniósł brutto
21 935 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć),
natomiast w 2010 r. łącznie brutto 65 574,96 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć
tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery 96/100) - płatne
przelewem
bezpośrednio po wykonaniu usługi. Opłata za schronisko dokonywana była
jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia.

B U R M I S T R Z MIAS
inź. Sianislaw Kmszewski

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa
tel. (025) 757 6618, te!./fax (0251 757 60 2*

Kałuszyn, dnia 16.03.2011

ROS.6140.6.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Generalska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 Ir. (data wpływu 09.03.201 Ir.) informuje
się, że Gmina Kałuszyn posiada podpisaną umowę na wyłapywanie psów z terenu Giny
Kałuszyn z PW PERRO z siedzibą w Zamieniu ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W
2009 i 2010 roku odłowiono po 4 bezdomne psy. Koszt realizacji ww. zadania wyniósł po
5.795 zł. Gmina poniosła koszty jednorazowo za umieszczenie bezdomnych psów w
schronisku.

Sporządziła: Anna Parol
tel. 2575766 18wew.l7
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<lpudlowska88@vp.pl>
<boz@boz.org.pl>
10 marca 2011 10:00
Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.03.2011 r. informuję:

ad.1
Urząd Gminy w Kampinosie w 2009r. miał podpisana umowę (zlecenia jednorazowe) na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem Waldemarem Gródeckim Interwencyjne
odławiane zwierząt z siedzibą ul. Brwinowska 50, 05-822 Milanówek.
Urząd Gminy w Kampinosie w 201 Or. miał podpisana umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Andrzejem Małkowskim Lekarz Weterynarii z siedzibą
Latchorzew ul. Warszawska 236, 05-082 Stare Babice oraz z Panem Zbigniewem
Moraczewskim Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Przyjaciel" z siedzibą Kotliska 13, 99300 Kutno.
ad.2
W 2009r. zostało wyłapanych 15 szt. piesków
W 201 Or. zostało wyłapanych 14 szt. piesków
ad.3
W 2009r. koszt za wyłapanie psów wyniósł 18 300, 00 zł (opłata jednorazowa wynosiła 1
220, 00 zł po każdej interwencji płatna przelewem)
W 201 Or. koszt za wyłapanie psów wyniósł 9 500,00 zł ( opłata miesięczna płatna
przelewem za wykonane usługi w danym miesiącu)
Z poważaniem
Urząd Gminy w Kampinosie
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
Pracownik Referatu Ochrony Środowiska
Lidia Pudłowska

M
URZĄD GMINY KARNIEWO
ul. Pułtuska 3
06-425 Karniewo

pow. makowski, woj. mazowieckie
NIP 568-13-77-850, tel, 029 6911013

Karniewo 2011-03-15

Nr 6140.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. Urząd Gminy Karniewo uprzejmie
informuję:
l Gmina Karniewo w latach 2009 - 2010 nie posiadała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W okresie 2009-201 Or. uśpiono jednego chorego psa.
3. Koszt uśpienia psa wyniósł 85,60zł.
4. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na rok bieżący, przeznaczonych na
realizację zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wynosi 5 OOOzł.

/f Z

U R Z Ą D M i £ J S K ,;

w KARCZEWIE
05-480 Karczew, ul. Warszawska J
pow. otwocki, woj. mazowieckie
tel.780-65-16; fax 780-65-36
(1)

Karczew, dnia 16 marca 2011 r.

RGS.6140.3.2011.EJ

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.03.2011r.
informuję, że:
- w 2009 r. i w 2010 r. Gmina Karczew nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Psy wyłapywano udzielając jednorazowego zlecenia,
- w 2009 r. wyłapano na terenie gminy trzy psy. Psy wyłapały firmy: T. Baczyński Gabinet
Weterynaryjny w Celestynowie (l szt.) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z
Mińska Mazowieckiego (2 szt.). Całkowity koszt -4.760,00 zł,
- w 20iu r. wyłapano na terenie gminy sześć psów - psy wyłapywały firmy NOMADA, Długa
Kościelna, ul. Szczęśliwa 55 (3 szt.), PERRO (2 szt.), Stanisław Szymczyk, Lecznica
weterynaryjna Płońsk (l szt.). Całkowity koszt 12.100,15 zł. Forma płatności była
jednorazowa.

MISTRZA
MISTRZA
< Tkaczyk

U K Z, Ą I>

/wz

G JM I TV Y

w K l e ln bo w ic
ul. Gen. Fr. Źymirskiego 38

05-205 KlEMBÓW
powiat Wołomin woj. mazowieckie

Klembów, dnia 23.03.2011 r.

tel. (0-22) 799-93-90

RIiRG.OS.0717.9.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie przekazania
informacji dotyczącej realizacji zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
i zapewnieniem im dalszej opieki, uprzejmie informuję:
1. W 2009 roku udzielano doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki - Usługi Weterynaryjne, M. Klamczyński, Wołomin.
W 2010 roku Gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Zamienię,
ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki.
2. W 2009 roku odłowiono 4 psy, a w 2010 roku 8 psów.
3. W 2009 roku łącznie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydano 10460,00 zł,
a w 2010 roku 18318,00 zł. Były to jednorazowe płatności za odebrane zwierzęta
i zapewnienie im dalszej opieki.

Sporządziła: E. Cholewińska

i o,'Hreny Świdowtska

Klwów, dnia 24.03.2011 r.

20-415 KSrtów.ul. Opoczyńska 35
tal (048)67 10 010 wew. 18

KPS.II.6140-3/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 marca 2011 r. 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 nie było potrzeby zawierania stałych umów na udzielanie
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gmina nie poniosła też z tego tytułu żadnych
wydatków.

Piotr/Reguł

Kierownik Referatu Rolnictwa./sKOspodarowama
Przestrzennego, lufrastrukttiry Technicznej
i Ochrony Środo/ńska

Otrzymują,
adres
a/a

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Woiomifcka l

u-!: (022) 786 13 2.9, 786 53 28

U I K : fi.' ../,} (00
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Kobyłka dn. 22.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Ciarncarska 37A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do pisma z dn. 07.03.2011 r. informujemy co następuje:
-

od styczna do 16 listopada 2009, zlecenia doraźne na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Lecznica Marka Klamczyńskiego ul. Sikorskiego 97, 05-200 Wołomin,
— w okresie od 16 listopada 2009 roku do 31.03.2010 zawarto umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol
Interwencyjny ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów,
— w okresie od O l .04 do 31.12.2010 r. zlecenia doraźne na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Patrol Interwencyjny ul. Słoneczna 2,
05-205 Klembów,
W 2009 roku zostało wyłapanych 31 bezdomnych zwierząt, natomiast w roku 2010 wyłapano 43
bezdomne zwierzęta.
W 2009 roku całkowity koszt wyłapania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wynosił
33 560 zł, forma płatności - jednorazowa opłata za wyłapanie.
W 2010 roku całkowity koszt wyłapania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wynosił
51 600 zł, forma płatności - jednorazowa opłata za wyłapanie.

C

URZĄD GMINY w Kołbleli
ul.Szkołnal

OW40 KbWel

W. 25 757 39 92 do 96 to. 26767!
IHP 532-18*84-608 R6OON 000»WW

Kołbiel,dn. 15.03.2011 r

GNiG 6140.5. 2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 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 2009 r z terenu gminy odłowiono i dostarczono do schroniska 21 szt.
bezpańskich psów, a w 2010 r. zostało odłowionych 3 szt.
Koszty poniesione za wyłapywanie bezdomnych psów
w 2009 r. - 35.962,75 zł
w 2010 r. 8.396,00 zł

WÓJT GMINY
Sporządziła :

Krystyna Nowakowska

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
Konstancin-Jeziorna, dnia 28.03.2011 r.

RO.6140.4.2011

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:
1. W 2009 i 2010 roku 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.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy oraz środki finansowe
zabezpieczone na ten cel.
Rok 2009

Rok 2010

psy

koty

psy

koty

79

34

65

56

Umowa nr RO. 4/2009
kwota z umowy: 54.000,00 zł brutto

UmowanrRO.4/2010
kwota z umowy: 53.000,00 zł brutto

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany był do:
- odławiania, na telefoniczne zgłoszenie Straży Miejskiej lub Zamawiającego, bezdomnych
zwierząt z terenu gminy,
- wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Konstancin-Jeziorna, zapewnienia im niezbędnej pomocy lekarskiej (typu: badania podstawowe,
odrobaczenia, szczepienia ochronne, wykonanie zabiegów chirurgicznych w przypadkach
ratujących zdrowie i życie zwierząt),
- kompleksowej opieki, w tym: pożywienia, odpowiednich warunków i artykułów sanitarnych.
Rozliczenie za w/w zadania następowało w formie comiesięcznych faktur wystawianych według
faktycznie wykonanych usług.

KIEROWNIK
Wydziału RolnicW/aT^hronv^f53ov?is)ca
Michał Rewucki

URZĄD G S W S M Y
KORCZEW

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

tei./fax 631 -20-22
GR 6140.4.2011

Korczew, dn. 10.03.2011 r.

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

Urząd Gminy w Korczewie, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobów

i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że:
- w 2009 r. i 2010 r. Gmina Korczew nie miała stałej umowy,
- w 2009 r. gmina nie miała zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, w związku z czym
nie poniosła kosztów na wyłapywanie zwierząt,
- w 2010 r. na terenie gminy były cztery bezdomne psy, których wyłapaniem i
dostarczeniem do schroniska zajęło się Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt,
ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków, za co gmina zapłaciła jednorazową opłatę w
wysokości 900,00 zł brutto.

Z up. WÓPTA

Elżbi/ta/Glozak
Sekceta/z Gminy

/Ą 2

Urząd Miasta i Gminy

08-330 Kosów Łącki, ul. Kolejowa 2
tel 25-787-91-05, fax 25-787-90-38
e-mail: samorzad@kosovvlacki.pl

][

RG. 1431.3 .2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pisma z dnia 07.03.201 Ir. o udzielenie informacji publicznej
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Kosowie
Łąckim informuje, iż gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Na terenie naszej gminy problem bezdomnych zwierząt jest sporadyczny. W
przypadku zaistnienia konieczności umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w schronisku,
*

współpracujemy ze Schroniskiem w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie umów zleceń.
W roku 2009

nie przekazano żadnego bezdomnego zwierzęcia do schroniska,

natomiast w 2010r. do schroniska w Ostrowi Mazowieckiej przekazano 2 bezdomne psy.
Koszt umieszczenia w schronisku wyniósł 3.660,49 zł

UPBURMISTRZA
fgtna OTeszczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

WÓJT GMINY KOTUŃ
ul. Siedlecka 56C, 08-130 Koturf
pew. siedlecki, woj. mazowiecki

/*f

RRG.6140/4/11

Kotuń, dn. 09.03.201 Ir.

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

W

odpowiedzi

na wniosek

o udostępnienie

informacji

publicznej

z

dnia

07.03.2011 roku, przesyłam żądane informacje:
1. W roku 2009 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z firmą KALA FW - Karol Kulesza, Wasilków, ul. Gąjna 36
oraz udzielała zleceń na wyłapywanie i adopcję lub przekazywanie do schroniska
bezpańskich zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" Zamienię, ul.
Leśna 23.
W roku 2010 gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i adopcję lub przekazywanie do
schroniska bezpańskich zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO"
Zamienię, ul. Leśna 23.
2. W roku 2009 z terenu gminy Kotuń odłowiono 4 psy, w roku 2010 odłowiono
11 psów.
3. W roku 2009 całkowity koszt realizacji w/w zadania wyniósł 5795,00 zł,
w roku 2010 koszt ten wyniósł 16409,00 zł.
Forma płatności: opłata jednorazowa za wykonanie zlecenia.

'ławomir Adamiak

l/

w KOWAL!

woj. mazowieckie
26-624 KOWALA 3TĘPOCINA

Kowala, dnia 17 marca 2011 r.

Znak: ROŚ.1431.2.201l.TJ
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.03.2011 r.
W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu
w dniu 10.03.2011 r. na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
0 dostępie do informacji publicznej udzielamy następujących odpowiedzi:
1. Od roku 2009 Gmina prowadzi rozmowy z podmiotami posiadającymi
uprawnienia do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz schroniskami, które
podjęłyby się przyjęcia i zapewnienia im opieki. Kontaktowaliśmy się mi.in. ze
schroniskiem dla zwierząt w Radomiu (najbliższym terytorialnie Kowali),
schroniskiem w Radomsku, schroniskiem w Tomaszowie Mazowieckim,
schroniskiem w Bełchatowie i wieloma innymi.
Żadna z tych placówek nie była zainteresowana współpracą.
W marcu roku 2010 Gminie udało się uzyskać pisemną deklarację współpracy
z Fundacją „Zwierzyniec" z Wielunia, jednak po weryfikacji okazało się, że
placówka ta nie spełnia wymagań określonych przez przepisy (m.in. brak
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego) i zlecenie jej tego rodzaju usługi
mogłoby Gminę narazić na kłopoty prawne.
W połowie roku 2010 Gminie udało się uzgodnić wstępne warunki
współpracy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z legalnie działającą
firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" w Zamieniu koło Mińska
Mazowieckiego, która wówczas wyłapywane zwierzęta przekazywała do
legalnego schroniska w Kolnie.
Z uwagi jednak na uchylenie przez Wojewodę uchwały Rady Gminy
w Kowali „w sprawie wyłapywania bezdomnych psów" zabrakło wtedy
podstawy prawnej do zawarcia stosownej umowy.
Z powodu ustawowej konieczności konsultacji treści takiej uchwały
z powiatowym lekarzem weterynarii oraz jedną z organizacji zajmującej się
statutowo ochroną zwierząt procedura jej uchwalenia wydłużyła się
w czasie.
Na chwilę obecną Gmina posiada opinie lekarza weterynarii
1 organizacji pozarządowej i na najbliższej sesji w bieżącym miesiącu Rada
Gminy
Kowala rozpatrzy projekt wymienionej uchwały, która po
uprawomocnieniu
się pozwoli na kontynuację działań dotyczących
przedmiotowego zadania.

2. Z powodów, które zostały wymienione wyżej, psy i koty nie były
wyłapywane.
3. Mając na uwadze powyższe Gmina nie ponosiła kosztów na realizację
przedmiotowego zadania.
Dziękując za zainteresowanie problematyką bezdomności zwierząt
jesteśmy otwarci na Państwa sugestie; w szczególności na informacje dotyczące
legalnie działających firm, które podjęłyby się przyjmowania zleceń po
możliwych do przyjęcia cenach.

Ttelka

Otrzymują:
(f) Adresat.
2. a/a

jrząd Miejski w Kozienic*

26-900 Kozienice, ul.

Jd. (048) 611-71-00
fax: (048) 614-20-4S

Znak: GS 6140.4.11

Kozienice, 18 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. przesyłam informację
dotyczącą sposobu i skutków wykonywania zadania publicznego „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami."
Ad.l. Gmina Kozienice zawarła porozumienie w roku 2009 i 2010 z
Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach przy
ul. Przemysłowej 15, w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Wyłapane zwierzęta umieszczane są w schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W roku 2009 wyłapano 302 szt. oddano do schroniska 206 szt.
W roku 2010 wyłapano 219 szt. oddano do schroniska 144 szt.
Ad.3. Koszt zadania w roku 2009 - 255 711,00 zł.
Koszt zadania w roku 2010 - 336 499,00 zł.
Odpłatność za przyjęcie do schroniska realizowana w oparciu o ewidencję
wyłapanych i odstawionych zwierząt.

'C \Vt~4.

MZ*

Krasne, dnia 2011 -03- i O

ROŚ.6140,1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Krasnem informuje, że:
1. w 2009 roku Gmina Krasne udzieliła jednego doraźnego zlecenia na wyłapanie i
umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt. Podmiotem, któremu zlecono
zadanie była Firma Usługowo-Handlowa „CAN1S", ul. Sikorskiego 10/3, 07-410
Ostrołęka. W 2010 roku nie było takich zleceń.
2. udzielone zlecenie obejmowało wyłapanie i umieszczenie w schronisku 2 bezdomnych
psów.
3. za realizację zadania polegającego na wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku w 2009
r. 2 bezdomnych psów gmina poniosła koszt w wysokości 2.342,40 zł, płatny
jednorazowo po wystawieniu rachunku.

JfA

URZĄD

GMINY

Krzynowłoga Mała
ul Kościelna 3,06-316 Krzynowłoga Mała
-;l.-29-75-127-20,Reg.000546667

Krzynowłoga Mała, dnia 07.04.2011
GKŚ.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r., dotyczące udzielenia informacji publicznej
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
informuje:
l .W roku 2009 oraz 2010, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała posiadał umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy z firmą Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt lek. wet.
Stanisław Szymczak, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk, oraz na zlecenie wyłapywania
dokonywała firma Schronisko dla Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów
Mazowiecka 2.
2.W 2010 roku Gmina Krzynowłoga Mała poniosła następujące koszty:
-

wyłapanie bezdomnych zwierząt - 1061,40 zł

-

dostarczenie bezdomnych zwierząt do schroniska - 1645,17 zł

-

dalsze utrzymanie w schronisku-4135,80 zł

W/w opłaty ponoszone były jednorazowo.

in&woj&ećh Piórkowski

Kidrowrak Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Egz. nr l: Adresat
Egz. nr 2: a/a

Kuczbork-Osada, dn. 15.03.2011 r.

w Kuczborku-Oi
-^10 Kuczbork. ul. Miel i< •
tcl./fa\/023/6576259
NIP 569-10-75-172

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

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie w odpowiedzi na pismo z dnia OTmarca
2011, informuję, że w latach 2009-2010:
1. gmina Kuczbork-Osada nie miała podpisanej umowy oraz nie zlecała
działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
2. nie zanotowano przypadków wyłapywania ani utrzymywania zwierząt
na koszt gminy
3. nie poniesiono kosztów na w/w cele

Zi
SEKIjtfcMRZ

GMINY
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05-334 LATOWICZ
w ii. mazowieckie

6140.03.2011

Lato wieź, dnia 23 marca 2011 roku

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 roku z prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Lato wieź w latach 2009-2010 nie miała
na stałe podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im
opieki.
Wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt
było
zlecane
Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, po
uprzednim zgłoszeniu u Urzędzie Gminy o wałęsających się psach dokonanym przez
mieszkańców.
Ponadto informuję, iż w roku 2009 z terenu Gminy zostały odłowione 2 bezdomne psy
na kwotę 3 172,00 zł, natomiast w 2010 roku odłowiono 3 bezpańskich psów na kwotę
4 758,00 zł. Należność za odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów z terenu
gminy uiszczana była przelewem po otrzymaniu faktury.
L up. WÓJTA

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J. PHsudskiego41
05-120 Legionowo
tel. centr.(0-22)7742031
33-

GK.6140.1.5.2011

Legionowo 23.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Kierownik Biura Pan Tadeusz Wypych
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej L.dz. 9615/2011 z dn.
09.03.2011 r w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt przedkładamy
informacje o podmiotach z którymi Gmina Legionowo miała zawarte umowy w latach 2009 i

2010:
1. Odławianie - umowy zawarte z lekarzem weterynarii Stanisławem Szymczykiem ,
2. Przyjmowanie do schroniska - umowy zawarte z Fundacją „Centrum Ochrony
Środowiska" Pożytku Publicznego z siedzibą w Nasielsku prowadzącą Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno,
3. Przyjmowanie do hotelu dla zwierząt - umowy zawarte z Iwoną Kowalik prowadzącą
hotel dla zwierząt pod nazwa „Psi Raj" w miejscowości Jabłonna.
Koszty :

Rok

2009

2010

Odławianie

12.250 zł

9.737 zł

Przyjęcie do schroniska

37.450 zł

30.420 zł

Przyjęcie do hotelu

14.850 zł

5 1.300 zł

Forma płatności jednorazowa za wszystkie rodzaje usługi.

Z poważaniem:
Z up. Pręż
ogala
Naczelńik^dziatu Gospodarki Komunalnej

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J- Pihudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. centr.(0-22)7742031

,,-.
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GK.6140.1.5.2011

Legionowo 22.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Kierownik Biura Pan Tadeusz Wypych
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W piśmie znak GK.6140.1.5.2011 z dnia 23.03.2011 r., które wysłaliśmy do Państwa zawarta
była niepełna informacja na temat bezpańskich psów wyłapywanych z terenu Legionowa .
Ilość wyłapanych i przyjętych do schroniska w Chrcynnie psów w roku 2009 wyniosła 35 szt, a
w roku 2010 : 26 szt.
Ponadto wyłapano psy i umieszczono w hotelu dla zwierząt „Psi Raj" w Jabłonnie w liczbie 11
szt w roku 2009 i 38 szt w roku 2010.
Za niedokładną informację przepraszamy.

Z poważaniem:

Z up
fnż^Afekander Rogala
Maczek Wydziału Gospodarki Komunalnej

Strona l z 2

Od:
Do:
DW:
Wysłano:

"Wacław Kania" <w.kania@lelis.pl>
<boz@boz.org.pl>
<w.kania@lelis.pl>
16 marca 2011 10:55

Lelis, dnia 16 marca 2011 r.
Nr ROŚ. 6140.5.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 7 marca 2011 r. Urząd Gminy w Lelisie
informuje:
Dane liczbowe zwierząt (psów), które zostały:

Lp.

2007 r.

Nazwa czynności

psy
1

wyłapane

2

wysterylizowane

3

wykastrowane

4

uśpione

5

odebrane
właścicielom
podczas interwencji

6

umieszczone w
schroniskach

7

adoptowane

8

zaczipowane

4

4

kosztzł
3.904

2008 r.

psy
3

3

koszt
zł
2.928

2010 r.

2009 r.

psy
3

3

koszt
zł

psy

koszt
zł

2.928

2

2.562

2

Wykazane koszty to wyłapywanie i umieszczenie psów w schronisku .
Gmina doraźnie zleca wyłapywanie psów i umieszczenie ich w schronisku.
Opłata za wykonanie usługi jest jednorazowa. Usługi na terenie Gminy wykonuje Firma
Usługowo-Handlowa „CANIS" 07-400 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3
Informację sporządził
Wacław Kania
inspektor ds. rolnictwa i

om 1 r\i
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t
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GOŚ - 6075/5/2011

Leoncin, dnia 14 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r. /wpływ 09.03.2011 r. / dot.
udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, póz. 1198) - Urząd Gminy Leoncin uprzejmie
informuje:
Ad. l
w 2009 r. i w 2010 r. Gmina Leoncin posiadała zawarte umowy:
- na wyłapywanie i transport i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z firmą
„BLIZZARD" z Błędowa w gm. Pomiechówek,
- na przyjęcie, zapewnienie opieki /także weterynaryjnej/ i pobyt w
Schronisku
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300
Kutno,
Ad.2
w 2009 r. wyłapano i umieszczono w Schronisku „Przyjaciel" 4 szt. bezdomnych psów,
w 2010 r. wyłapano i umieszczono w Schronisku „Przyjaciel" 6 szt. bezdomnych psów,
Ad.3
W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wynosił - 5078 zł, natomiast w 2010 r.
całkowity koszt wynosił - 6150 zł. Za wyłapywanie i transport zwierząt do Schroniska forma
płatności jest jednorazowa /w zależności od ilości wyłapanych zwierząt i liczby transportów/,
za pobyt i opiekę w Schronisku koszt jest oparty na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w schronisku. W przypadku braku zwierząt z gminy Leoncin
w Schronisku umowna opłata jest ryczałtowa i wynosi 300 zł brutto /za l miesiąc.

Z up. WÓJ^A GMINY
iMSp.f

'OOO539041

w. warszawski zachodni

D0

woj. mazowieckie
tel 7 2 5 G 4 5 2 , 7258005

/9/
Oś.6140.3.2011

Leszno, dnia 2 1.03 .20 1 1 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy, że Gmina Leszno od czerwca 2009r. do chwili obecnej ma podpisana umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w miejscowości
Kotliska 13; 99-300 Kutno. Usługi w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz
przetransportowania do schroniska zwierząt bezdomnych świadczy Sp. z o.o. Leszno Gabinet
Weterynaryjny z siedzibą w Lesznie przy ul. Krótkiej 14.
Do czerwca 2009r. Gmina Leszno miała 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.
W tym okresie odebranych zostało 8 szt. dorosłych zwierząt za kwotę 4 580 zł.
Od lipca 2009r. na koszt gminy wyłapanych i utrzymywanych zwierząt było 21 szt.
Koszt realizacji całego zadania 7 934 zł.
W 201 Or. ilość zwierząt wyłapanych 26 szt. utrzymywanych 47 szt. Koszt realizacji
całego zadania 42 630 zł. Kwoty były wypłacane na podstawie wystawianych faktur - forma
zapłaty przelewem.

ZASTĘPC/OVÓJTA
A
Grzegorz BmaszktelDicz

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<rsr@lesznowola.waw.pl>
<boz@boz.org.pl>
17 marca 2011 10:17
odp. na wniosek o udzielenie informacji

Lesznowola, 17.03.2011r.
RSR.60.12.11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt &#8222;Argos&#8221;
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 07.03.2011r. o udzielenie
informacji publicznej, informuję, że Gmina Lesznowola w roku 2009 i 2010
posiadała podpisaną umowę na &#8222;Usługę polegającą na odławianiu,
przygotowaniu do adopcji oraz utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Lesznowola&#8221; z Kliniką Weterynaryjną
REDLINE, 05-552 Łazy, ul. Łączności 2G.
W 2009 roku z terenu Gminy odłowiono 78 psów i 37 kotów, natomiast w roku
2010 &#8211; 110 psów i 65 kotów.
Według umowy jednorazowa opłata za psa wynosi 2000 zł, za kota 1000 zł.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł łącznie w 2009 - 193 tyś. zł, w
2010r. - 285 tyś. zł.

Joanna Szpakiewicz
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy w Lesznowoli

2011-03-17
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URZĄD GMINY
w Lipowcu Kościelnym

06-545 Lipo wiec Kościelny 213
NIP 5691548015, REGON 000548293

DOS.6140.3.2011

Lipowiec Kościelny, dn. 11.03.2011 r.

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

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym w odpowiedzi na Wniosek z dnia 07.03.2011 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" udziela informacji na załączone pytania:
Ad 1. W 2009 i 2010 roku gmina Lipowiec Kościelny nie zawierała umów na wyłapywanie
bezdomnych psów.
Ad 2. W 2009 roku na w/w zadanie wydatkowano 2250,00 zł za 15 psów, a w 2010 roku
3000,00 zł za 20 psów.
Ad 3. Koszty za leczenie l psa wyniosły 150,00 zł.
Nadmieniamy, iż w Powiecie mławskim, do którego należy gmina Lipowiec
Kościelny dalej nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt.
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Jarosław Goschorsld
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000527670
URZĄD MIASTA l GMINY

27-300 Lipsko, ul.l-go Maja 2
tel.048-3780048 fax 048-3780175

Lipsko 18.03.2011

Znak: RGS. 6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
ul. Gancarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje,
że wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko na mocy
stosownego porozumienia zajmuje się lekarz weterynarii.
W roku 2009 i 2010 Miasto i Gmina Lipsko przekazało odpłatnie dziesięć psów do schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Mielcu. Poniesiono w związku z tym koszty w wysokości 6000 zł.
Ponadto w 2009 roku zapłacono za wyłapanie bezdomnych zwierząt , czasowe
przetrzymanie, żywienie, opiekę weterynaryjną, transport do schroniska- kwotę 2500 zł.
Za podobne czynności w 2010 Miasto i Gmina Lipsko poniosło wydatki w wysokości 2290 zł.
Zaznaczyć należy również, że kilka bezdomnych psów przekazano osobą które
zadeklarowały chęć zaopiekowania się tymi zwierzętami.

URZĄD GMINY LIW
2. sk-Ktafrą w Węgrowie

07-1OQWęgrów, woj. mazowiecki
000539101

Węgrów 10.03.2011 r.

RLS-6140.8.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 7 marca 2011 r. informuję, że Gmina Liw
w 2009 i 2010 roku posiadała porozumienie z Łukowskim Towarzystwem

Przyjaciół

Zwierząt w Łukowie w którym powierzyła do realizacji zadania własne gminy w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) z terenu działania gminy i decydowaniu o
dalszym losie.
Na podstawie w/w. porozumienia Towarzystwo zbiera bezdomne zwierzęta z terenu
gminy a gmina za odłowione psy wnosi opłatę jednorazową 350,00 zł od jednej sztuki. W
roku 2009 z terenu gminy w/w Towarzystwo odłowiono 7 sztuk psów i 13szt. szczeniaków a
w 2010 roku 12 psów i 20 szczeniąt. Na rzecz ŁTPZ w Łukowie Urząd Gminy przekazał w
2009 roku 3 900,00 zł. a w 2010 roku 6 550,00 zł.

mv

/K Z
WÓJT GMINY
LUBO WIDZ

Lubowidz, dnia 11 marca 2011 roku.

RGG 6140.1.2011

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 07 marca 201 1 r. -Urząd Gminy w Lubowidzu uprzejmie
informuje, że:
1. w 2009 i w 2010 r. roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych
zwierząt, a zatem nie były zawierane umowy ani zlecenia;
2. dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach są zerowe;
3. w 2009 i 2010 roku nie ponosiliśmy żadnych kosztów za opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
TLT
mgr Krzysżpf. Zipłkowski

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

l

<ug_lutocin@poczta.fm>
<boz@boz.org.pl>
18 marca 2011 07:56
opieka nad zwierzętami gm.Lutocin

Witam
Odpowiadając na Państwa pytania związane z opieką na bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:
ad.1 Gmina Lutocin nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
ad.2 w 2009 i 2010 roku gmina nie wyłapała żadnych bezdomnych zwierząt.
ad. 3 nie poniesiono kosztów związanych z realizacją tego zadania w latach 2009 i 2010.
Chciałbym poinformować że Gmina Lutocin współpracuje w realizacji zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami..." z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Strażą Miejską w Sierpcu.
W razie konieczności wyłapywania i zapewnienia opieki sprawa załatwiana jest indywidualnie na zlecenie
telefoniczne składane przez Urząd Gminy w Lutocinie.
Pozdrawiam
Sławomir Sobolewski
insp. Sławomir Sobolewski
Czy wiesz, ze mieszkanie 50m2 można mieć już za 90 tyś?
Sprawdź szczegóły » http://linkint.pl/f2939

2011-03-18

uRZĄD MIASTA ŁASKARZEW

ul. Rynek Duży 32,08-450 Łaskarzew
tel. (25) 684-52-50, fax (25) 684-50-9'
NIP: 826-13-90-688

Łaskarzew, 25.03.2011 r.

IBN.OŚ. 6140/3/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2010 r. (data wpływu: 09.03.2011 r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie
informuję, co następuje.
Ad. 1. W 2009 r. jak i 2010 r. Miasto Łaskarzew miało podpisaną umowę z następującym podmiotem:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO" Marzena Golańska
Zamienię ul. Leśna 23
05-300 Mińsk Mazowiecki
Ad. 2.
Tabela 1. Zbiorcze dane o ilości zwierząt
2009 rok 2010 rok
Lp.
Rodzaj usługi
Ilość
Ilość
[szt.]
[szt.]
1
9
1. Odłowienie i dostarczenie do schroniska
bezpańskich psów z terenu Miasta Łaskarzew
2
2. Odebranie i uśpienie ślepego miotu
2
3.

1

Oddanie do adopcji bezpańskich psów
odłowionych z terenu Miasta Łaskarzew

Ad. 3.

Tabela 2. Wydatki poniesione na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
Rok Koszt realizacji zadania
2009

[zł]
15.738,00

2010

3.152,99

Z poważaniem
Z up.

Kierowni

tnę.
Sporządziła:
Marta Syryt, tel. (25) 684 52 50 w. 20

BN
Leszczyna

GMINA ;.....,...
:

u!, Rynek Duży. ^i -:-.;- . -'
0*. • , _ . . v.-_..

y

'.^32

tei./ńx (i

NIP-826-2ii-73-80;KL^',f, ;.::;32374

Łaskarzew dn. 10.03.2011 r.

RG.6142.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo MZ 119 z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie
informacji sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje się, że Gmina Łaskarzew w 2009
i 2010 roku nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Tut. Urząd nie posiada zbiorczych danych o ilościach zwierząt
wyłapywanych i utrzymywanych na kosz Gminy oraz kosztach realizacji całego
zadania w 2009 i 2010 roku.
WÓJjT GMINY
MfMan Janisiewicz

Sprawę prowadzi: Długosz Dorota
tel.: 25 6845059

GMINNY £raiOBy\2aJflłfld Komunalny w Łącku
w ŁĄCKU
09-520 lqck. ul. Bi70/owa l
NIP: 774-30-40-963. REGON: 14 1 23 i 40]
tel.: 24 26 14 7] l, 24 26 14 379
fax-2426 14 131

,

,

nia
24 0/5 201 1r
' dnia ^4-U^U11 r

d
ŁąCk
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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 2009r nie korzystaliśmy z usług
schroniska (brak umowy) i nie udzielaliśmy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Dnia 01.06.2010r podpisaliśmy umowę z ,,SITA" Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31. Przedmiotem niniejszej
umowy jest odłów, transport i przetrzymywanie na terenie Schroniska dla zwierząt
ul. Parowa 20 w Płocku.
W 201 Or zleciliśmy wyłapanie 2szt. psów , a koszt całego zadania wyniósł 3874,41 zł.

p.O. Kierownik C.ZK w Łącku

tel (0-24) 261-45-01 fax. (0-24) 261-41-31 e-mail: gzklack@op.pl

U R Z Ą D MIEJSKI
W LOCHO WIE
07-130 Lochów
Al. Pokoju 75

tel. (025)675-12-42, te!,/fax(025)675-12-35

Lochów, 22.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleniu informacji publicznej,
Burmistrz Łochowa informuje, iż:
Rok 2009
l .umowa podpisana z Marek
Klamczyński - usługi
weterynaryjne ul. Sikorskiego 97,
05-200 Wołomin.
2. zostało obłowione i oddane do
schroniska przez w/w firmę 24
szt. psów, oraz l szt. psa oddana
do adopcji.
3.całkowity koszt poniesiony to
30 029,30 zł., a płatność
wykonana była fakturą
przelewową.

Rok 2010

1.udzielenie doraźnych zleceń przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PERRO Marzena Golańska, Zamienię
ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki.
2. zostało oddane do adopcji 4 szt.
psów, do schroniska 3 szt., uśpione z
powodu choroby l szt., uśpiony ślepy
miot l szt.
3. całkowity koszt poniesiony na w/w
usługi to 12 871 zł., płatność faktura
przelewowa.

(Burmistrz Łomianek^
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 oi,fax. 022 768 63 02

y?

Łomianki, dnia /.'.j-- marca 2011 r.

RGK. 70821.03.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo, którego wpływ do Urzędu został odnotowany w dniu
dnia 09 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie
informuję, że:
1. W roku 2009 gmina posiadała nw. umowy zawarte z Fundacją „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy ul. Strużańska 15:
. GKO-02/09 z dn. 15.01.2009 r. (obowiązującądo dnia 20.02.2009r.),
• RZP.342-01/09 z dnia 23.02.2009 r. (obowiązującądo dnia 31.12.2009r.),
. GKO.70821 -29/09 z dnia 04.11.2009 r. (obowiązującą do dnia 31.12.2009r.).
2. W roku 2010 gmina posiadała Umowę nr RZP.342-82/09 z dn. 04.01.2010 r.
(obowiązującą do dnia 31.12.201 Or.) zawartą z Fundacją „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy ul. Strużańska 15.
3. W ramach interwencji przewieziono do schroniska w Józefowie :
•
•

w roku 2009 - 18 kotów, 56 psów,
w roku 2010- 8 kotów, 63 psów.

4. Wydatki poniesione przez gminę:
. w roku 2009 wyniosły: 204.730,50 zł,
. w roku 2010 wyniosły: 197.150,00 zł.
5. Forma płatności zarówno w roku 2009 jak i 2010:
. jednorazowo za odbiór zwierzęcia i opiekę nad nim w schronisku plus
ewentualne koszty leczenia, „chipowania" i sterylizacji.
ZAJLOMiANEK
(

Jogdan Kłidkiewicz
1URMISTR2ADB. ROZWOJU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE
• 08-200 ŁOSICE * ul. Piłsudskiego 6 •
» tel/fax (83) 357-27-01 * e-mail; umiglosice@pro.onet.pl »
Łosice, dnia 10.03.2011 r.
WFB.6140.4.2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 07.03.2011 r. dotyczący udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję, iż:
1. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach ma podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt
ze „Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt" Nowodwór, 21-100 Lubartów.
2. W roku 2009 r. i w 2010 r. nie było przeprowadzane odławianie bezdomnych zwierząt.
3. W roku 2010 wydatkowano 1.464,00 zł. tytułem rezerwacji miejsc w schronisku.

BURMISTRZ
i C/miny Łosice
bylińskł

Strona l z l

Od:
"Marzena Krystkowicz" <ug15_lyse@wp.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 10:03
Temat:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznje z dnia 07.03.2011 w zakresie
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierętami i ich wyłapywanie
informuję:
Gmina Łyse w 2009 i 2010 r. miał podpisaną umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami ze
Schroniskiem dla Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie.
W 2009 r. gmina przekazała do schroniska 8 szt. bezpańskich psów - łączny koszt 7808 zł. (forma
płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku)
W 2010 r. gmina przekazała do schroniska 5 szt. bezpańskich psów - łączny koszt 6344 zł (forma
płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku)
Z poważaniem
Marzena Krystkowicz
Urząd Gminy Łyse

2011-03-31

URZĄD GMINY
w Maciejowicach
08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7

woj mazowieckie '

Macieiowice dnia, 10.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt ,^4rgos"
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo znak MZ 126 z dnia 07.03.2011 r., Wójt Gminy Maciejowice
informuje, że:
1. Gmina Maciejowice w 2009r. nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2010r. podpisano stałą umowę na
świadczenie usług w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, ich transportu do
schroniska i umieszczenie w schronisku wraz z dalszą opieką z Firmą HandlowoUsługową Iwona Popiołek, Łąki 35, 05-250 Radzymin. W umowie określono, że
wyłapane zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku prowadzonym przez Fundację
Dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR", ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola.
2. W 2009r. nie wyłapana z terenu Gminy Maciej owice żadnych bezdomnych zwierząt.
W 2010r. wyłapano i umieszczono w schronisku 5 psów bezdomnych.
3. Koszt realizacji powyższych zadań w 2010r. wyniósł 12 200 zł. Gmina Maciejowice
uiszczała ustaloną w umowie jednorazową kwotę- 2 000 zł + VAT za wyłapanie,
transport do schroniska i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wraz z dalszą opieką.
Pragnę nadmienić, że Gmina Maciejowice w 2010r. wydała dodatkowo na stopniową
realizację Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Maciejowice (usypiania ślepych miotów psów i kotów) oraz interwencję weterynaryjną
w przypadkach rannych zwierząt (głównie wskutek wypadków komunikacyjnych) w sumie
2693,12 zł. Zadania te były wykonywane przez miejscowego lekarza weterynarii na
podstawie doraźnych zleceń.

Sporządziła:
Małgorzata Cichecka (25) 683 20 31

/J/2
URZĄD GMINY

26-910 MAGNUSZEW
pow.: kozienickl

Magnuszew, dnia 2011-03-10
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07
marca 2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję :
1. Urząd Gminy w roku 2009 i 2010 nie miał zawartej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, natomiast na
wyłapywanie i zapewnienie opieki udzielano doraźnego zlecenia Gospodarce
Komunalnej w Kozienicach oraz mieszkańcowi gminy Magnuszew .
2. W 2009 roku na koszt gminy wyłapano - 2 bezdomne psy ,
natomiast w 2010 r.- 3
3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 9800 zł tj. wyłapanie
zwierząt i przekazane dc schroniska w Radomiu, natomiast w 2010 roku
wydano na wyłapywanie bezdomnych psów 1013 zł - była to płatność
ryczałtowa.

URZĄD MIEJSKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie

Maków Maz.14.03.201 Ir.

WIK.614.2.2011.BZ
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 07 marca 2011 roku ( data
wpływu 10.03.201 Ir) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" niniejszym
informuję:
Ad. pkt l
Miasto Maków Mazowiecki w 2009 i 2010r nie posiadało stałej umowy, pomoc dla gminy w
tym zakresie była realizowana na podstawie umowy ustnej pomiędzy Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Ostrowi Makowieckiej ul. Bąkówka oraz również na podstawie
umowy ustnej z Gabinetem Weterynaryjnym Edward Białaczak Karniewo.
Ad. pkt 2 i 3
W 2009 roku Miasto Maków Mazowiecki za wyłapanie i umieszczenie w schroniska 11
sztuk bezdomnych psów poniosło koszty w wysokości 19.161,44zł jako opłatę jednorazową.
Miasto w 2009 roku przeznaczyło także kwotę 2000,00zł na
świadczone usługi
weterynaryjne : leczenie, sterylizacja bezdomnych kotów.
Łącznie w 2009 roku wydatkowano 21.161,44zł
W 2010 roku zastał złapany i oddany do schroniska l pies - koszt 2.647,65 zł.
Jednocześnie informuję, że 17 sztuk bezdomnych zwierząt - 7 psów i 10 kotów- znalazły
nowych opiekunów, a tym samym nie zostały oddane do schroniska.
Ponadto wydatkowano 1820,00zł na leczenie, sterylizacje i usypianie bezdomnych kotów,
których stan zdrowotny nie pozwalał na ich leczenie.
Łącznie w 2010 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 4.467,22zł
Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r i 2010 r wyniosły 25.628,66zł.

2 up./lUIlMliSTltiiA

i opra

Osoba do kontaktu
Inspektor Barbara Zatęska
Tel. 29/71 42 130

Nfestycji. Infrastruktury

Małkinia Górna, dnia 11 marca 2011 r.

WÓJT GMINY

M a ł k i n i a Górna
ul. P r z e a s z k o i n a 1
07-320 Małkinia Górna

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r. 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. Wzorem lat poprzednich w 2009r.oraz w 2010r.Gmina Małkinia Górna zawarła umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c.ul.Bąkówka 07-300 Ostrów Maź., określając
warunki cenowe przyjęcia do schroniska i utrzymania, odłowienia oraz dostarczenia do
schroniska zwierząt wyłapanych na terenie gminy.
2. W 2009 r. wyłapano i przyjęto do Schroniska z terenu Gmina Małkinia Górna 43 sztuki
bezdomnych zwierząt, a w 201 Or. - 39 sztuk.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 r.wyniósł 56 570,41 zł, zaś w 2010r.- 62.479,37 zł.
Płatność za opiekę jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

W OIT
mer inż. Marek Kubasz wski

URZĄD MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego95
05-270 Marki
woi. MAZOWIECKIE

tel. (22) 78110 03

M&rk\, 5 kwietnia 2011 r.

WOŚ6140/9Ż011

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

W związku z pismem z dnia 7 marca 2011 roku Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt „Argos" Urząd Miasta Marki przesyła następujące dane:
W roku 2009 został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jednakże nie złożono żadnej oferty. Natomiast bezdomne zwierzęta były wyłapywane
interwencyjnie przez Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami, Patrol Interwencyjny, 05-205
Klembów, ul. Słoneczna 2 i umieszczane w przytulisku, które prowadzi to stowarzyszenie. W dniu
01.09. 2010 roku Gmina Miasto Marki zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„PERRO" Marzena Golańska z siedzibą w Zamieniu ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W roku 2010 wyłapano z terenu Miasta Marki 55 sztuk bezpańskich zwierząt. Wyłapane
bezpańskie zwierzęta umieszczono w ilości 24 sztuki w Schronisku dla Zwierząt, 8 bezpańskich
psów zostało uśpionych ze względu na bardzo ziy stan zdrowotny, były to psy po wypadkach i
ciężkich urazach kręgosłupa. Do adopcji zostało oddanych 23 sztuki bezpańskich psów.
Całkowity koszt realizacji całego zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie padłych zwierząt, zabiegi medyczne)
w roku 2009 wyniósł 77 215,17 zł, w roku 2010 wyniósł 136 112,81 zł.

Naczeln
Ochrony Srodi
Wodnej

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

iaż. .Andrdel

¥ydziału
ka Gospodarki
mnictwa

Kalinowskt

URZĄD GMINY

08-420 Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
Tel. (025) 75 I 12 86. Fax (025) 754 40 07
RF,GON 000546526. NI P: 826-14-46-928
ww\v.miastkowkoscielny.pl; e-raail. [:nm?$misstkowkoscielny.pl
BIP: www miastkon ko.ineiny.e-bip.pl

R.61.41.1.2011

Miastków Kościelny 2011.03.09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 07 marca 201 Ir
dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania ,, opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję , że:
ad. l . w roku 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
ad. 2. w roku 2009 i 2010 gmina nie wyłapała żadnego bezdomnego
zwierzęcia ,
ad. 3. w roku 2009 i 2010 gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych
z wyłapywaniem i opieką bezdomnych 2,wierząt.

WO, -../ MINY
X^x^Z
"Jerzy Jaron

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.bip.michalowice.pl
www.michalowice.pl

tel./fax 22/723 81 78

GK.6140.8.2011

Michałowice 11 marca 2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca br (data wpływu 10 marca br.) informuję:

Ad 1.
W okresie od stycznia 2009 r. do maja 2010 r. zwierzęta odławiane były na zasadzie
zlecenia dla Pana Waldemara Gródeckiego, który następnie przekazywał zwierzęta
do schroniska w Korabiewicach.
Od czerwca 2010 roku gmina przekazuje bezdomne zwierzęta do schroniska
w Milanówku (zgodnie z podpisaną umową). Odławianiem zajmuje się Pan Jan
Kuczmera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FUH Agro-Pomarzany
Usługi pogotowia weterynaryjnego. W bieżącym roku gmina posiada podpisaną
umowę z Fundacją im. 120 - lecia T.O.Z. na mocy której zwierzęta przekazywane są
do schroniskiem w Milanówku, natomiast dostarczaniem tam zwierząt zajmuje się
Pan Jan Kuczmera.

Ad 2.
Wykaz 2009 - styczeń 2011

Rok
2009

2010

2010
2011

Nazwa przedsiębiorcy
Gródecki Waldemar
Interwencyjne Odławianie
Zwierząt Dzikich i
Udomowionych
Gródecki Waldemar
Interwencyjne Odławianie
Zwierząt Dzikich i
Udomowionych
Agro-Pomarzany usługi
pogotowia weterynaryjnego
Jan Kuczmera
Agro-Pomarzany usługi
pogotowia weterynaryjnego
Jan Kuczmera

Ilość psów Ilość kotów

Podstawa
zapłaty

Forma
zapłaty

29

1

faktura

przelew

4

0

faktura

przelew

9

0

faktura

przelew

2

0

faktura

przelew

Ad 3.
W okresie od stycznia 2009 r. do maja 2010 r. zwierzęta odławiane były na zasadzie
zlecenia dla Pana Waldemara Gródeckiego, który następnie przekazywał zwierzęta
do schroniska w Korabiewicach. Koszt odłowienia i utrzymania psa w schronisku
wynosił 1220 zł.
Od czerwca 2010 roku gmina przekazuje bezdomne zwierzęta do schroniska
w Milanówku (zgodnie z podpisaną umową). Odławianiem zajmuje się Pan Jan
Kuczmera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FUH Agro-Pomarzany
Usługi pogotowia weterynaryjnego. W bieżącym roku gmina posiada podpisaną
umowę z Fundacją im. 120 - lecia T.O.Z. na mocy której zwierzęta przekazywane są
do schroniskiem w Milanówku, natomiast dostarczaniem tam zwierząt zajmuje się
Pan Jan Kuczmera.
W 2010 r. wynagrodzenie dla schroniska wynosiło 2500 zł ryczałt + 1500 zł za każde
dostarczone zwierzę, (forma płatności przelew). Odłowienie było każdorazowo
zlecane, stawka uzależniona była od zakresu prac (odłowienie, opieka, interwencja
po wypadku etc.).

i GMINY
MIEDZNA
woj. mazowieckie
GK.6140.3.2011

Miedzna,2011.03.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Wójt Gminy w Miedzna odpowiadając na Wasze pismo z dnia 07 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
Pkt. 1.Gmina Miedzna w 2009 i 2010 roku nie miała zawartej stałej umowy i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki.
Ostatnia konieczność wyłapania bezdomnych zwierząt miała miejsce w 2008
roku w ilości 4 psów.
Pkt. 2 i 3.W związku z brakiem konieczności wyłapywania psów gmina nie
poniosła wydatków w latach 2009-2010.
Nadmieniamy również, że Gmina Miedzna realizuje zadania wynikające z art.11
i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
W dniu 27 sierpnia 2009r. Rada Gminy w Miedznie podjęła Uchwałę
Nr XXII/137/2009 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
na obszarze Gminy Miedzna oraz zapewnienia im dalszej opieki.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego Nr 151, poz.4528 z dnia 27.09.2009r.
Ponadto Rada Gminy w Miedznie w dniu 29 grudnia 201 Or. podjęła Uchwałę Nr
111/14/2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
Uchwała opublikowana w Dz.U.Woj.Maź. Nr 17, poz.584zdnia 14.II.2011 r.
Informuję również, że w dniu 2.03.2011 r. zostały wysłane pisma do firm
zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnianiem im opieki
zapraszające
do
współpracy
i
propozycja
zawarcia
umowy
na
wyłapywanie(interwencyjne) bezdomnych zwierząt na terenie gminy Miedzna , gdyby
zaistniała tak konieczność w roku 2011 i latach następnych.
Do dnia dzisiejszego żadna z firm nie złożyła oferty.

MILANÓWEK

URZĄD MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, dnia 11.03.2011 r.
ROS.6140.16.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku, uprzejmie informuję, że Gmina Milanówek:
1. W roku 2009, jak również w 2010 roku, miała podpisaną umowę na usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Milanówka z Firmą Usługowo-Handlową AGRO POMARZANY, z siedzibą w Brwinowie przy ul. Słowiańskiej 24. Wyłapane psy umieszczane były
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48.
2. Ilość psów wyłapanych w 2009 roku to 49, nitomiast w 2010 roku - 26.
3. Koszt realizacji całego zadania, to:
- w 2009 roku:
- wyłapywanie zwierząt - płatność ryczałtowa l 498,00 zł brutto miesięcznie;
- płatność jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku - l 500,00 zł brutto;
- całkowity koszt w 2009 roku wyniósł więc: 17 976 zł brutto za wyłapywanie zwierząt oraz
około 60 000 zł brutto za umieszczenie psów w schronisku (Gmina wyłapała 49 psów, z czego
40 zostało umieszczonych w schronisku, pozostałe psy trafiły do właścicieli)
- w 2010 roku:
- wyłapywanie zwierząt - płatność ryczałtowa l 926,00 zł brutto miesięcznie;
- płatność jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku - 1500,00 zł brutto;
- całkowity koszt w 2010 roku wyniósł więc: 23 112 zł brutto za wyłapywanie zwierząt oraz
około 34 500zł brutto za umieszczenie psów w schronisku (Gmina wyłapała 26 psów, z czego
23 zostały umieszczone w schronisku, pozostałe psy trafiły do właścicieli)

Z poważaniem
rf KterowniR

Referattj (Ochrony Środowiska

im. Emilia Misiak

Otrzymują:
J.
adresat
2. a/a
Przyg. Karolina Kępka
05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

AI2
WÓJT G M I N Y
MIŃSK MAZOWIECKI
UL. CHEŁMOŃSKIEOp 14
5

3

a

Cki
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Minsk

Mazowiecki, 11.04.2011

K.O. 6140.2.2011

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

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w roku 2009 i 2010r została zawarta na
czas określony umowa na wyłapywanie zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach z Kala
Firma Wielobranżowa Karol Kulesza z siedzibą w Wasilkowie przy ul Gajnej 36 oraz
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska z siedzibą w Zamieniu ul.
Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Gmina nie zawierała umów ze schroniskami.
Zestawienia ilościowo - kosztowe dotyczące wyłapanych bezdomnych zwierząt za rok 2009 i
2010 -załączniki

Sporządził:
Adam Więckowski
insp. ds. kontroli U.G
tel: 025-758-28-51
:io»>d3. kontroli

i h k M&i c/.

URZĄD GMINY
MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax 025-758-24-89

L.p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rejestr Faktur Firma_Perro_Kala Fw_2009r

Nr faktury

Data

180/2008
21/03/2009
25/04/2009
53/06/2009
61/06/2009
74/2009
63/07/2009
71/07/2009
77/08/2009
84/09/2009
88/09/2009
92/09/2009
94/09/2009
98/10/2009
102/10/2009
103/10/2009
16.01.2009
105/10/2009
106/10/2009
107/11/2009
115/12/09
2/01/10

16.01.2009
02.03.2009
01.04.2009
01.06.2009
05.06.2009
03.06.2009
01.07.2009
03.07.2009
01.08.2009
01.09.2009
04.09.2009
16.09.2009
24.09.2009
01.10.2009
02.10.2009
04.10.2009
05.10.2009
24.10.2009
28.10.2009
01.11.2009
02.12.2009
02.01.2010

cena brutto w Miejsce odłowienia Zleceniodawca

Wykonawca

Przeds.Wielobr." Perr
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Przeds.Wi
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
T
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
suma

244
976
976
976
549
827
1220
4392
1220
1220
1098
4392
1098
1220
1098
549
93
549
1647
1220
1220
1220

teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren grniny
teren gminy
teren gminy
teren grniny
teren grniny
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren gminy
teren grniny
teren gminy

schronis. uśpienie

Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM
Gmina MM

adopcja obserwac

2
8
2
2
1
1
3

28

28004

suma

Z up.
owski
s. kontroli

30

URZĄD GMINY
MIŃSK MAZOWIECKA
ul.Chehnońskiegoi4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax 025-758-24-89

L.p

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rejestr Faktur Firma_Perro_Kala Fw_2010r

Nr faktury

Data wystawienia

cena brutto w zł
Przedsiębiorstwo wykonujące zlecenie

Zleceniodawca

2/01/10
13/01/10
14/02/10
20/03/10
29/03/10
33/04/10
39/04/10
41/04/10
08/04/10
42/04/10
43/04/10
02/05/10
50/05/10
58/06/10
68/07/10
69/07/10
71/07/10
79/08/10
80/08/10
85/08/10
28/09/10
135/2010
143/2010
48/2010
163/2010

02.01.2010
27.01.2010
14.02.2010
01.03.2010
19.03.2010
01.04.2010
06.04.2010
15.04.2010
26.04.2010
29.04.2010
01.05.2010
19.05.2010
19.05.2010
01.06.2010
02.07.2010
16.07.2010

Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Nomada
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
Kala Fw
KalaFw
Kala Fw
Kala Fw
Perro
Perro
Perro
Lecznica
Perro

gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM
gmina MM

13.08.2010
26.08.2010
28.09.2010
29.10.2010
06.12.2010
10.12.2010
27.12.2010

const

1220
549

1220
1830
915

const

1830
915
915

const

const

1/2 const

suma =

1220
4575
1830
6100
915
1830
1830
2745
915
1830
1098
976
7381
4758
3172
1102
1586
53257

schronis. uśpienie adopcja obserwac

5
1

5
3
3
1
1

1
27

ows/cz
s. kontroli

U R Z Ą D MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI

Mińsk Mazowiecki, dnia 11 marca 2011 roku.

ul Konstytucji 3-go Maja l

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 roku uprzejmie informuję, że Miasto
Mińsk Mazowiecki w 2009 i 2010 roku w związku z wykonywaniem zadań związanych
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami:
1. posiadało umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" 05-300 Mińsk
Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23.

2.
a. w 2009 roku schwytano 90 bezdomnych zwierząt, w tym: 46 zwierząt umieszczono
w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, 28 złapano i następnie ze względów
humanitarnych uśmiercono, natomiast 16 zwierząt oddano do adopcji nowemu
właścicielowi;
b. w 2010 roku schwytano 113 bezdomnych zwierząt, w tym: 46 zwierząt umieszczono
w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, 50 złapano i następnie ze względów
humanitarnych uśmiercono, natomiast 17 zwierząt oddano do adopcji nowemu
właścicielowi;
3. zgodnie z zawartą umową za wykonane prace w 2009 roku wydano łącznie 116 632 zł,
natomiast w 2010

roku 142 862 zł, rozliczanie wykonanych usług następowało

w okresach miesięcznych za każde wykonane zlecenie, a płatności dokonywano
przelewem.
Z-ca BURMIST

Opracował: Paweł Łagowski, tel. 25 759 53 45

Strona l z l

Xf Z
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:
Witam

"Mariusz Łazicki" <wgkim@mlawa.pl>
<boz@boz.org.pl>
29 marca 2011 15:00
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

w nawiązaniu do pisma z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, niniejszym
informuję:
ad. 1) Miasto Mława zarówno w 2009 jak i w 2010 roku nie było związane stałą umową, ani też nie
udzielało doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
ad. 2) Miasto Mława w styczniu 2009r podpisało umowę z lecznicą dla zwierząt CENTAUR na
obserwacje oraz badanie bezdomnych zwierząt. Zwierzęta te po obserwacji zostały w większości
przypadków oddane pod opiekę zainteresowanym osobom. Razem było 54 psów.
W2010r Miasto Mława podpisało umowę z M-WET Lecznica i Gabinet Weterynaryjny na usługi badania
w kierunku chorób zakaźnych, zabiegów kastracji, sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów bezdomnych
zwierząt. Poddanych obserwacji, oraz pozostałym zabiegom zgodnie z umową zostało 42 psów, 17
kotów i jeden miot.
ad. 3) Koszty związane z w/w zadaniem poniesione przez Miasto Mława w 2009r. to: 7. 511,40 zł.,
natomiast w 201 Or. : 21. 005,16
z poważaniem
Mariusz Łazicki
UM Mława 23/654 42 10

701 1-OV?Q

Strona l z l

Arqos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

in

"krzys" <krzysmlynarze@op.pl>
<boz@boz.org.pl>
7 kwietnia 2011 13:44
inf. Młynarze

Młynarze 07.04.2011 r
Nr 0717.24.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 (data wpływu do tut. Urzędu
10.03.201 Ir) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
Gmina Młynarze nie posiada podpisanych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki w latach 2009 - 2010 z
tego powodu nie poniosła kosztów finansowych.

9011.04-07

URZĄD GMINY w MIROWIE
26-503 MIRÓW

powiat Szydłowtec
woj. mcszov\fl©c&!©

/(fZ
Mirów, dnia 11.03.2011 r.

Znak: RSR¥. 6140. 2. 2011

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.03.2011 r. w sprawie"
udzielenia informacji na temat sposobów i skutków wykonywania zadań
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję, że gmina nie posiada zawartej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
¥ związku -z powyższym nie ponieniosiono żadnych kosztów
związanych z tego tytułu.

W Ó J T GMINY

*2#A

inż. Zdzisław Dzik

Al

URZĄD GMINY
09-214 Mochowo
ppw. sierpecki
woj. mazowieckie

Mochowo, dnia 21.03.2011r.

RGK.6140.02.2011.

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" Wójt Gminy Mochowo informuje, iż w 2009 i w 2010 roku nie mieliśmy podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dostarczanie ich do schroniska i zapewnienia
im opieki. W związku z powyższym w roku 2010 też nie ponosiliśmy z tego tytułu kosztów.
Nadmieniam, iż zostały podjęte przez nas działania mające na celu zawarcie
stosownych umów. W tym celu wystąpiliśmy z zapytaniami do odpowiednich placówek.
Jednakże z uwagi na brak miejsc w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, kierownicy tych
placówek nie zawarli z nami umów.
W chwili obecnej problem związany z bezdomnością psów staramy rozwiązywać się
poprzez ich prywatną adopcję.

WÓJT G

/K Z/

BURMISTRZ

Gminy i Miasta
05-640 Mogjelnica
Mogielnica dnia 21 marca 2011 r.

RGGK-7032.1/3/11
Biuro Ochrony Zwierząt
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r. informuję, iż
wyłapywania bezpańskich psów w Gminie Mogielnica w 2009 i w
2010 roku dokonywała Firma Usług Komunalnych Beata Gawlik
05-600 Grójec ul.Poświętne 15.
W 2010 roku wydano na realizację tego zadania 12000 zł.

USTRZ
Y

Chmielewski

IR7AD GMINY
08-124 MOKOBODY

Mokobodydn.18.03.20Hr.

woj. mazowieckie

tel 64-11-315: 64-11-326
000536373

RGG.6140.4.2011

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

Urząd Gminy w Mokobodach w 2009r miał podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą KALA. W związku z niewywiązywaniem się przez tą firmę z zobowiązań,
zmuszeni zostaliśmy do rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy z w/w firmą Urząd Gminy
Mokobody udziela doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009r z terenu gminy wyłapano 4 szt psów za które zapłacono w formie ryczałtowej 2974,96 zł.
W 2010 r. wyłapano 4 szt psów oraz 3 szczeniaki na które wydano w formie ryczałtowej8484,00zł.

Sprawę prowadzi:
Kisielińska Bożena tel. 25 641 13 23

M?

MIASTA l GMINY
08-140 MORD V

ul. Kilińskiego 9
nów "siedlecki wounazowieckie

NR.OflO.8.2011

Mordy, dnia 10 marca 201 Ir.

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

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 07 marca 20lir. 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 stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009r. Miasto i Gmina Mordy nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W dniu 29.07.201 Or. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Mordy a Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów reprezentowanym przez
właściciela Małgorzatę Szumiło podpisano umowę na wyłapywanie
i
przetrzymywanie czterech bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze, która obowiązywała od dnia 29.07.2010r. do dnia 10.08.2010r..
W dniu 29.07.20lOr. zostały wyłapane i przekazane cztery bezdomne psy z terenu
miasta Mordy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 21-100
Lubartów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9760,00 złotych.
Była to płatność
jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku (odłów, dostarczenie, przyjęcie i
utrzymanie).

IISTRZA
mgr Elżbieta Szopka

WÓJT GMINY MROZY
woj. mazowieckie
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Mrozy, dnia irl O marca 2011
roku

A/r

IGK.6140.7.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję że:
• na terenie gminy Mrozy wyłapywaniem i zapewnieniem dalszej opieki wyłapanym
bezdomnym zwierzętom w 2009 i w 2010 roku zajmowało się na podstawie stałej umowy
zawartej na jeden rok kalendarzowy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena
Golańska z siedzibą Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Przedsiębiorstwo to
uzyskało 28 stycznia 2008 roku decyzją Wójta Gminy Mrozy Nr IGK.6134/3/08
zezwolenie na prowadzenie

działalności w

zakresie

ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami na terenie gminy Mrozy (wydane na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2018 r.).
• w 2009 roku wyłapano z terenu gminy Mrozy l O szt. bezdomnych psów, gdzie 2 szt.
adoptowano, 3 szt. umieszczono w schronisku i 5 szt. uśpiono. Zaś w 2010 roku wyłapano
11 szt. bezdomnych psów, z których 4 szt. adoptowano, a 6 szt. umieszczono w schronisku.
• w latach 2009-2010 nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych kotów.
• całkowity koszt realizacji zadania w 2009 roku płacony jednorazowo za usługę wyniósł
12 749,00 zł, a w 2010 roku- 17 019,00 zł.

żuk

Sprawę prowadzi:
Renata Galązka
(25) 7574 175
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Mszczonów; 2011-03-10

-u 10-46) 858 28 40

G.6140.05.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu: 09.03.2011 r.) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Burmistrz Mszczonowa uprzejmie informuje, iż:
1) wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Mszczonów zajmuje się
Zakład Budżetowy Gminy Mszczonów, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mszczonowie, na podstawie zlecenia stałego nr 7080/10/04 z dnia 02 czerwca 2004 r.
W latach 2009-2010 wyłapane zwierzęta były przekazywane do Schroniska dla Zwierząt
w

Korabiewicach, a zasady współpracy między Gmina

„Niedźwiedź"

Mszczonów

a Fundacją

prowadzącą to schronisko, były określane w umowach zawieranych

bezpośrednio między tymi podmiotami;
2) w roku 2009 z terenu miasta i gminy Mszczonów wyłapano i przekazano o Schroniska
w Korabiewicach 33 psy, a w roku 2010-45 psów;
3) koszt realizacji zadania wyniósł:
a)

za wyłapywanie

bezdomnych

zwierząt, opiekę

i

utrzymanie

ich przed

dostarczeniem do schroniska, Gmina Mszczonów zapłaciła ZGKiM :
-

w 2009 r. - 29 497,57 zł brutto;
w 2010 r. - 20372,09 zł brutto;

Kwoty te były rozliczane miesięcznie na podstawie wystawianych przez ZGKIM faktur.
b) za przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i opiekę nad nimi, przekazano
na rzecz Schroniska w Korabiewicach :
-

w 2009 r. - 30 079,00 zł;
w 2010 r. - 34 347,00 zł.

Kwoty te były przekazywane ryczałtowo w terminach i na zasadach określonych
w zawartych umowach.
Z poważaniem

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Sprawę prowadź!: Renato Wolak (Tel. 046-858-28-30)

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Katarzyna Brakoniecka - UM Myszyniec" <srodowisko@myszyniec.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 marca 2011 14:47
odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 07.03.201 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
07.03.201 lr., dotyczący prośby o podanie informacji o sposobach i skutkach zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy oraz ich wyłapywania, informujemy,
iż gmina Myszyniec nie zdołała jak do tej pory nawiązać współpracy z żadnym ze schronisk
dla zwierząt - zarówno w postaci stałych umów jak i doraźnych zleceń.
Z poważaniem
Katarzyna Brakoniecka
Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60; 07-430 Myszyniec
tel. 29 7721141 wew.26 lub 29 7721012
fax 29 7721141 wew.10
e-mail: srodowisko@myszyniec.pl

2011-03-11

GMINA N A D A R Z Y N
ul Mszczottweka R 05-8:H) Nadarzyć
NIP 5342254841
tel 729-81-85. fax 729-81-75

Nadarzyn, dnia 09/03/201 1

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Gmina Nadarzyn
informuje, że:

1)

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Nadarzyn w latach 2009 i 2010 odławiane były przez Pana
Waldemara Gródeckiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. "Interwencyjne odławianie
zwierząt dzikich i udomowionych" z siedzibą w Milanówku przy

ul. Brwinowskiej 50.

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Nadarzyn po odłowieniu w latach 2009 i 2010 przewożone były
do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach 11, gm. Puszcza Mariańska.

2)
W roku 2009 - odłowiono i przewieziono do schroniska 170 psów i 34 koty,
W roku 2010 - odłowiono i przewieziono do schroniska 192 psy i 74 koty.
3

>
Koszt przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nadarzyn w roku 2009 wyniósł: 150 000 zł.

Koszt przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nadarzyn w roku 2010 wyniósł: 181 065,92 zł.
W roku 2009 - Gmina Nadarzyn płaciła miesięcznie 4000 zł ryczałtu oraz 500 zł za każde dostarczone
bezdomne zwierze.
W roku 2010 do lipca Gmina płaciła miesięcznie 4000 zł ryczałtu oraz 500 zł za każde dostarczone
bezdomne zwierze, od sierpnia Gmina płaci miesięcznie 5000 zł ryczałtu oraz 500 zł za każde
dostarczone bezdomne zwierze.

Z poważaniem

URZĄD GMINY w NARUSZEWIE
09-152 Naruszewo
powiat Ptońsk. woj. mazowieckie
RSG.

Naruszewo, dnia 17.03.201 Ir.

6140.10.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.03.201 Ir. 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 posiadała w roku 2009 i 2010 stałej umowy z firmą zajmującą
się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, lecz udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2009r. z terenu gminy Naruszewo nie wyłapywano bezdomnych zwierząt,
natomiast w roku 2010 wyłapano 4 bezdomne psy
3. Na w/w zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 2106zł.
Zup.Wja
mgr Tomasz KonczewsM
SEKRETARZ GMINY

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Joanna Derdzikowska
insp. ds ochrony środowiska, rolnictwa
i działalności gospodarcze]

URZĄD MIEJSKI
w Nasielsku
WYDZIAŁ ROLNICTWA
l OCHRONY ŚRODOWISKA
ROŚ. 6140.24.2011

Nasielsk, 22.03.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Urząd Miejski w Nasielsku w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 07.03.201 Ir,
informuje że w Latach 2009-2010 gmina Nasielsk miała podpisaną umowę na odławianie i
przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy z Fundacją
„Centrum Ochrony Środowiska" z siedzibą w Nasielsku, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.
W 2009 roku odłowiono 63 psy, przyjęto na koszt gminy 71.
W roku 2010r. odłowiono 54 psy, przyjęto na koszt gminy 58 psów.
W 2009r. koszt odławiania zwierząt wynosił 15 750zł., w 201 Or. 18 400zł.
W 2009r. za przyjęcie zwierząt do schroniska zapłacono 71 OOOzł., w 2010r. 60 600zł.
Fundacja otrzymywała jednorazową odpłatność za odłowienie i przyjęcie zwierząt do schroniska.

Otrzymują:

1. a/a
2. Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
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Nieporęt, dnia 18.03.2011 r.

24; Sax 767 044

OŚR.1431.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca 2011 r.,
dostarczone dnia 9 marca 2011 r. Urząd Gminy Nieporęt informuje, że:
1. W 2009 r. i 2010 r. Gmina Nieporęt miała podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z natępującymi podmiotami:
-do 30.04.2009 r. z Fundacją "Centrum Ochrony Środowiska", ul. Dąbrowskiego 18, 05-190
Nasielsk.
-od 06.05.2009 r. do 31.12.2010 r. z lekarzem weterynarii - Panem Stanisławem
Szymczykiem z Płońska.
W 2009 r. i 2010 r. Gmina Nieporęt miała podpisane umowy na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z Fundacją "Centrum Ochrony Środowiska", ul. Dąbrowskiego 18,
05-190 Nasielsk, prowadząca

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie

k.Nasielska.
2. W 2009 r. do schroniska przyjęto 54 bezdomnych psów.
W 2010 r. do schroniska przyjęto 50 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 79 371,50 zł. Forma płatności za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami - ryczałt miesięczny.
Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 96 674,60 zł. Forma płatności za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami - ryczałt miesięczny.

Otrzymują:
L

2.

Ad

aa.

Usługi Komunalne

Nowa Sucha 17.03.2011 r.

Nowa Sucha 50
96-513 Nowa Sucha
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem jaki wpłynął do tut urzędu informuję, iż
wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt zajmuje się jednostka
„Usługi
Komunalne" w Nowej Suchej. Bezdomne zwierzęta są poddawane leczeniu o ile
takowego wymagają a w dalszym etapie przekazywane są mieszkańcom naszej
gminy, którzy wyrażają chęć przygarnięcia takich zwierząt.
Posiadamy umowę ze schroniskiem „Przyjaciel" z Kotlisk, gdzie jest opłacany co
miesięczny abonament.
Koszt zadania na 2009 wyniósł l 200 zł, a w 2010 r. - 3 600 zł.

KIEROWNIK USŁUG KOMUNALNYCH

Marzanna Krakowiak

WÓJT GMINY
NOWE MIASTO

Nowe Miasto, 15 marca 2011

GP.6140.2.2011, EG

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

Dotyczy:

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie"

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej / dnia 07 marca 2011
roku uprzejmie informuję, że Gmina Nowe Miasto nie miała w 201.0 roku zawartych stałych
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki, udzielała jedynie
doraźnych zleceń. Zlecenia te wykonywał lekar/ weterynarii Pan Stanisław Szymczyk Specjalistyczna Lecznica Małych Zwier/ąt, ul. Młodzieżowa 17, 09 - 100 Płońsk.
W 2010 roku zostały wyłapane i utrzymywane na koszt gminy 2 psy. Koszt realizacji całego
/adania wynosił 1819,00 zł. Opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku jednego psa
wynosiła 500,00 zł. Formą płatności za opiekę nad zwierzętami był pr/,elew.
W 2009 roku Gmina Nowe Miasto nie zawierała ani stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwicr/ąt i zapewnianie im opieki, ani nie udzielała doraźnych zleceń.

WÓJT
iusz Zdewski

URZĄp MIASTA l GMłNY

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Referat Infrastruktury,

środowiska i Roinictwa
td. /048/ 674 10 98 wew.37

/f ^
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 14 marca 2011 r.

IŚR.6140.8.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku dotyczące 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
odpowiada na zadanie pytania:
1. W roku 2009 tutejszy urząd udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt firmie Usługowo-Handlowej Leszek Żurawski, ul. Poświętne 15/6, 05-600
Grójec.
W roku 2010 tutejszy urząd miał podpisaną umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Zbigniewem Jaworskim, ul. Krótka 3, 05-870 Błonie.
2. W 2009 roku wyłapano - 38 sztuk bezdomnych psów, natomiast w roku 2010 - 30
sztuk bezdomnych psów.
3. W 2009 roku koszt całego zadania wyniósł 12.600,00 zł brutto, forma płatności jednorazowe zlecenia.
W roku 2010 koszt całego zadania wyniósł 20.000,00 zł brutto, forma płatności ryczałtowa, w tym jedno zlecenie na kwotę 2.000,00 zł brutto.
Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. a/a
Opracowała: Paulina Bis
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mgr inz. Iwona Kieszek

p.o. Sekretarza Miasta i Gminy

/t 2
URZĄD GMINY

09-505 Nowy Duninów
Ul. Osiedlowa 1, tel./fax 2610-236

woj. mazowleckli

Nowy Duninów, dnia 16.03.2011 r.

RG.6078.6.2011

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.03.2011 r..

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.03.2011 r. dotyczący udzielenia informacji nt.
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" poniżej przekazuję informację w powyższej sprawie:
l.W 2009 i w 2010 roku gmina nasza miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki poprzez Związek Gmin regionu Płockiego z
Firmą „SITA" Płocka Gospodarka Komunalna Sp.z o. o. w Płocku, która prowadzi
Schronisko dla zwierząt w Płocku.
2. W 2009 roku został wyłapany jeden bezpański pies, natomiast w 2010 r. dwa psy.
3.Na realizację w/w umowy Gmina poniosła koszty ryczałtowe 1.926,00 zł w 2009 r. oraz
1.926,00 zł w 2010 roku.

Z poważaniem
Z up. WÓJTA GMINY
Teresa szymańska
Sekretarz Gminy

URZĄD MIEJSKI

Wydział Gospodarki Komunalnej

Nowy Dwór Mazowiecki, 17.03.2011

05-100Nowy Dwór Mazowiecki
ul.ZakroczymskaSO

G.K. 6140.1.05.2011

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 :
Poniesione koszty w 2009 roku na w/w zadanie były w wysokości 75.227.- zł. , do
schroniska w Józefowie z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego przekazanych
zostało 39 psów , nie mieliśmy podpisanej umowy ze schroniskiem.
W 2010 roku do schroniska w Józefowie z terenu miasta przekazanych zostało 22
psy i 9 szczeniaków - koszt utrzymania psów wyniósł 39.400.-zł. .Była podpisana umowa na
utrzymanie psów w schronisku.
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Obryte 2011.03.15.
RG.6140.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 07.03.2011 r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " - Urząd
Gminy w Obrytem informuje :
1- w 2009 i 2010roku nasza gmina nie zawierała żadnych umów ani zleceń
na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ,
2- w 2009 i 2010 roku nie były wyłapywane żadne zwierzęta ,
3- w 2009 roku nie były ponoszone żadne koszty w tej sprawie,
natomiast w 2010 roku została wydatkowana z budżetu gminy kwota
600,00 zł dla uprawnionego podmiotu tj. Wyłapywanie Bezdomnych
Zwierząt - Jan Marek Kośnik, ul. Zakresie 49, 07-200 Wyszków na
uprzątnięcie dwóch sztuk bezdomnych psów zabitych na drogach
gminnych.
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Odrzywół.2011.04.04

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 roku Urząd
Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że:
• w 2009 i w 2010 roku Gmina Odrzywół nie miała z żadną firmą stałych
umów i nie udzielała doraźnie zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
• Gmina nie umieściła w w/w latach żadnego bezpańskiego psa ani kota
w schroniskach, w związku z tym nie ponosiła kosztów z tym
związanych.
Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kmieciak

UR2ĄF- L.MINY
08-2 u/OLSZANKA
pow. łosickl
, wof. mazowieckie
OS. 6140/3/2011

Olszanka, dnia 10 marca 2011 r.

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

Urząd Gminy w Olszance, 08 - 207 Olszanka w odpowiedzi na wniosek
o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuje, iż w 2009 i 2010 r. Gmina Olszanka nie miała stałej
umowy oraz, w związku z brakiem sygnałów od mieszkańców, nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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Bogusława Jfedrzejewska
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Olszewo-Borki, dnia 15.03.2011 r.

RliOS.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że: w okresie
dwóch lat 2009 i 2010 wyłapaliśmy i przekazaliśmy do schroniska w Kruszewie 34 Gmina
Goworowo przez firmę Usługo wo-Handlową „Ceni s" Wiesława Rykowska, 07-410 Ostrołęka ul.
Sikorskiego 10/3 osiem psów. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 8.662,00 zł.

Sprawę prowadzi: Hanna Idzikowska tel. 29 7613107 wew. 120.

U R Z Ą D GMINY

w Opinogórze Górnej

06-406 Opinogóra Górna, u!, Z. Krasińskiego 4
pow, ciechanowski, woj. mazowieckie
M. 023/671-70-24, tel./fax 023/673-61-10
RFGGisi P00549499 NIP 5G5-11-GS-595

Opinogóra Górna, 18 marca 2011 r.

RIOS.R.6140.3.2011.EP

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca
2011 r. uprzejmie informuję, że gmina Opinogóra Górna na wyłapywanie
bezdomnych psów i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Pawłowie ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Sp. z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 83. Utrzymanie psa w Schronisku wynosi
6,50 zł + 22% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa, nie mniej niż przez 14 dni
obowiązującej kwarantanny lub do naturalnego zejścia.
Całoroczny koszt utrzymania bezdomnych psów w roku 2010 wyniósł
11.760,19 zł. Forma płatności - miesięczna. W 2009 roku koszt utrzymania
bezdomnych zwierząt w Schronisku wyniósł 10.609,45 zł.

m.vr inz. Beata iGolasińska
Sekretarz G m i n y

/ł Z
URZĄD GMINY

26-505 Oro-sko, ul. Szkolna 8
tel. 048 6185900-MO, w; 048 6185959
NIP 7991372857
REGON 000542971

OfOńskO, dnia 15.03.2011 f.

IZK. 6140.2.2011.JS1

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 07 marca 2011 r. 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 w latach 2009 - 2010 nie
posiadała stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki.

zup

WÓJT GMINY OSIECK
08-445 OSIECK
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Osieck, dmal0.03.2011r.

GG.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. uprzejmie wyjaśniam:
1. Gmina Osieck nie ma możliwości wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
2. W 2009 r. i w 2010 r. nie udało się nam znaleźć podmiotu, z którym można byłoby
zawrzeć umowę stałą albo udzielać doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i udzielanie im opieki.
Potencjalni zleceniodawcy nie spełniaj ą podstawowego warunku - nie maj ą dokąd
oddawać wyłapywanych bezdomnych zwierząt. Żadne schronisko nie przyjmuje
bezdomnych psów. Natomiast nie interesuje nas współpraca z firmą polegająca na
wyłapywaniu bezdomnych psów w jednej gminie i wypuszczania ich w innej.
3. Problem zagrożenia ze strony bezdomnych psów narasta, ale nie ma możliwości jego
rozwiązania. Brak schronisk i brak miejsc w schroniskach powoduje, że przedmiotowe
przepisy ustawy o ochronie zwierząt pozostają martwe.
Z poważaniem,

WÓJT
mgr Władysław Ma ek Lasocki

Strona l z 5

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Wojciech Andersz" <wojciech.andersz@um.Ostrołęka.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 marca 2011 10:39
odp. na pismo dot. wyłapywania bezdomnych psów na terenie miasta Ostrołęka

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 7 marca 2011 roku dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie miasta Ostrołęki uprzejmie informuję:
Ad. pkt 1 Miasto Ostrołęka w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Usługowo - Handlową "CANIS " Wiesława Rykowska Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3, która
prowadzi schronisko dla zwierząt w Kruszewie gm. Goworowo.
Ad.pkt 2 W2009 roku zostało wyłapane na terenie miasta Ostrołęki 242 sztuki psów a w 2010 roku 192
sztuki psów.
Ad. pkt 3 W 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 161.595 złotych a 2010 roku 220.886 złotych . Koszt
wyłapania za sztukę przy udziale lekarza weterynarii wyniósł 67,50 zł. netto, transport do schroniska 1,13 /
km, opłata za jednego zwierzęcia do schroniska 547,50 zł. netto w roku 2009 , zaś w roku 2010 koszty
wynoszą - koszt wyłapania za sztukę przy udziale lekarza weterynarii 207,40 zł brutto , opłata za przyjęcie
jednego zwierzęcia do schroniska 951,60 / za szt brutto.
Pozdrawiam
Wojciech Andersz UM tel. 291 7646811 w.251
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Ostrów Mazowiecka 4103.2011
SM.5231

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 07 marca br., w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Urząd
Miasta w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2009- 2010 posiadał stałą umowę na
wyłapywanie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku. Odławiania
dokonywała firma Pana Sławomira Suchty - Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt s.c. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
W 2009 roku odłowionych zostało 233 szt. bezpańskich psów na łączną
kwotę 268.393,50 zł natomiast w roku 2010 - 231 szt. na kwotę 312.045,50 zł.
Opłata dokonywana była jednorazowo za każdego odłowionego i
umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem
ZAST

tywjmzA
/
i Gałązka

Sporządził: Komendant SM - Dariusz Nowacki

URZĄD GMINY
W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ
ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
http://www.gminaostrowmaz.home.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 58892300080003104620000004

MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

Ostrów Mazowiecka, 31 marca 201 Ir.
R.6140.10.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r. Urząd Gminy w Ostrowi
Mazowieckiej

przesyła

w

załączeniu informację dotyczącą

zapewnienia

opieki

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w
latach 2009-2010.

z upl W Ó J T A
inż. Antirzej Dębek
Kierownik
i RozWiju Gminy

Sporządziła: Ewelina Skolimowska, nr tel. (29) 74 68 600 wew. 23

URZĄD GMINY

07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5
tel/fax (0-29) 746-86-00 do 05

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ICH WYŁAPYWANIA NA TERENIE
GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA W LATACH 2009-2010
Rok

2009
2010

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
miała zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Ilość wyłapanych
zwierząt

Koszt realizacji zadań związanych z
wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt, dostarczaniem ich do
schroniska oraz dalszym
utrzymywaniem zwierząt w
schronisku

Forma płatności

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, ul. Bąkówka 6, 07-300
Ostrów Mazowiecka
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, ul. Bąkówka 6, 07-300
Ostrów Mazowiecka

62 bezdomne psy

63 865,00 zł

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku

61 bezdomnych psów

75 567,00 zł

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku

z up, WJ3 I T A
KierowniH^B^atu Planowania
i Rozwojii Gminy

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 17.03.2011 r.
WGK.6140.26.2011.EJ

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania na terenie Otwocka

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony w dniu 10 marca
2011 r. informuję, że:
1. W roku 2009 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 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, a także w Przytulisku dla Bezdomnych Zwierząt Barnaba w Nowej Wsi.
Odłowiono 102 psy i 44 koty.
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania wyniósł 89.152,00 zł.
2. W roku 2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowali się: Gabinet Weterynaryjny
z Celestynowa reprezentowany przez lek. wet. Tomasza Baczyńskiego oraz Straż Miejska.
Odłowione zwierzęta umieszczone zostały w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie. Odłowiono 55 psów i 25 kotów.
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania wyniósł 41.232,00 zł.

z up. PRĘ
MIASTA

DENTA
OCKA

RETJCRTł I\
Wiesław Tomasz Getter-Bąk

Sprawę prowadzi : insp. Elżbieta Jobda
tel. 788 20 22

URZĄD MIASTA l GMINY
w Ożarowie Mazowiecki™

Ożarów Mazowiecki 18.03.2011 r.
WSiR-614.107.2011
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 posiadała w 2009 i 2010 roku podpisaną umowę z podmiotem świadczącym
tego typu usługi:
1. Firma Usługowo-Handlowa ,,Agro Pomarzany", ul. Słowiańska 24,
05-840 Brwinów - odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie pomocy
Weterynaryjnej.
2. W 2009 roku wyłapano z terenu naszej Gminy 18 psów oraz 11 kotów.
Eutanazji poddano 2 psy i 1 kota.
Wszystkie odłowione zwierzęta zostały przebadane przez lekarza weterynarii i po
odpowiednim przygotowaniu (szczepienie, odrobacznienie, kastracja lub sterylizacja)
przekazane zostały do:
- schroniska 4 psy
- adopcji 12 psów
-10 kotów wypuszczono lub przekazano do adopcji
W 2010 roku wyłapano z terenu naszej Gminy 32 psy oraz 2 koty.
Eutanazji poddano 2 psy.
Wszystkie odłowione zwierzęta zostały przebadane przez lekarza weterynarii i po
odpowiednim przygotowaniu (szczepienie, odrobacznienie, kastracja lub sterylizacja)
przekazane zostały do:
- schroniska 9 psów
- adopcji 11 psów
- 2 koty wypuszczono lub przekazano do adopcji
-10 psów oczekuje na adopcje
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2009 roku - 42 158 zł., w 2010 roku 65 360 zł.
Płatności odbywały się zgodnie z porozumieniami w formie ryczałtowej oraz
interwencyjnie jednorazowe faktury.

NIK

i Rolnictwa

wski

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
tel. CA. - 227222207, sekretariat - 22 722 12 11,fax- 22 722 1887
Sekretarz Gminy - 22 722 14 82; Skarbnik Gminy - 22 722 10 66
www.bip.ozarow-mazowiecki.pl; e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
NIP: 534-18-02-387; REGON: 000530608

^ÓJT GMINY PAC YNA

19-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
:al./fax (24) 285-80-54, 285-80-S9
www.pacyna.marowaza pl
»-m«il: 0mina@pacyn

REDG.6052. 3.2011

Pacyna. 1 7 marca 20 1 1 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7.03.201 Ir niniejszym informujemy,że od dnia
17.07.2009r Gmina Pacyna zawiera coroczne umowy na:
1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą Usługową „Herkules" z/s w Kotliskach koło
Kutna. Forma odpłatności - ryczałt miesięczny gdy brak zgłoszeń i od każdego złapanego
zwierzęcia plus z km.
2. Utrzymanie zwierząt
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel" w
Kotliskach.Forma odpłatności - ryczałt miesięczny gdy brak zwierząt i za dobowe utrzymanie
zwierzęcia plus obserwację.
W roku 2009 nie było wyłapywań i przekazania do schroniska zwierząt. W roku 2010 był
przekazany do schroniska l pies.
Koszty ogółem poniesione w 2009r - 2000,00 zł a w 2010 - 4550,60 zł.

Sp[rawe prowadzi:
Piotrowski Kazimierz
Tel.24 285 80 54

#••

Krzvszt'of

Woźniak
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-JRZĄD GMINY
08-107 PAPROTNIA

ul. 3 Maja 2
el /fax (0-25)63-121-10; (0-25)63-121-03
IRC' 000541700 NTP 821-10-46-888

Paprotnia, dn. 10-03-2011 r.
6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn.7 marca
201 Ir. Urząd Gminy Paprotnia informuje, że nie mieliśmy w 2009 r. i 2010 r. podpisanych
stałych umów ani nie udzielaliśmy doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W
związku z powyższym nie ponośliśmy kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem tych
zwierząt.

l

M
08-441 PARYSÓW ul Kościuszki 28
DOW Garwolin.woj mazowi&CKie
t

el/fax6855319

.

Parysów dnia 11.03.2011 r.

RŚ.6140.1.7.2011

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

Urząd Gminy w Parysowie w odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r.
informuje, że:
1) w 2009 i 2010 r. Urząd Gminy udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO", Zamienię, ul. Leśna 23, które
oddawało zwierzęta do adopcji lub schroniska;
2) w 2009 r. zostały wyłapane 3 psy, natomiast w 2010 r. 6 psów, koty nie były wyłapywane
na terenie Gminy;
3) koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 3 172,00 zł, natomiast w 2010 r. 8 060,00 zł.
Urząd płacił każdorazowo po otrzymaniu informacji o zapewnieniu zwierzęciu dalszej
opieki (oddaniu do schroniska lub adopcji).

Sporządziła:
Katarzyna Legat, tel. 25 685 53 19
Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

jz
Piaseczno 17.05.20lir.

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 wyniosły:
1. 186.775,21 w roku 2009
2. 197.207,89 w roku 2010
Adopcje
Zgony
Eutanazja
Zbiegłe

Adopcje
Zgony
Eutanazja
Zbiegłe

2009
169
6
25
4

2010
244
19
36
4

Z poważ
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"Ochrona Środowiska" <ochronasrod@piastow.pl>
<boz@boz.org.pl>
5 kwietnia 2011 11:02
informacja - opieka nad bezdomnymi zwierzętami-Piastów
Państwo,

Informuję, iż bezdomne zwierzęta w latach 2009-2010 były wyłapywane przez Pana
Waldemara Gródeckiego właściciela firmy: „Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i
Udomowionych", 05-822 Milanówek, ul. Brwinowska 50, na podstawie umowy ryczałtowej
(płatność stała za każdy miesiąc niezależnie od ilości złapanych zwierząt) z Miastem
Piastów i przekazywane do schronisk z którymi Pan Gródecki miał zawarte stosowne
umowy.
Środki z budżetu gminy wydane na realizację powyższych zadań wyniosły 64 000 zł brutto
w 2010 r. i 66110 zł brutto w 2009 r.
W roku 2009 został złapany l bezdomny pies a w 2010 r. do schroniska zostało przekazane
5 sztuk psów w ramach umowy z Panem Gródeckim.
Z poważaniem,
Marta Romanowska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Piastowie
ul. 11 Listopada 8
05-820 Piastów
tel. 22 753-48-80

URZĄD MlAolA ! GMINY
18-440
08-440 P I L A W A
woj. mazowieckie
zowiecKie
),fax 685-60-83
tel.685-6MO.fax685.60-8

Pilawa, dn. 12.04.2011 r.
OSRK.6140.82011

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 latach 2009 i 2010 udzielał zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lek. wet. Stanisławowi Szymczykowi
z Lecznicy Małych Zwierząt z siedzibą w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 17,
oraz Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" z siedzibą w Zamienię
przy ul. Leśnej 23.

Odłowione zwierzęta dostarczane były do Społecznego

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego z siedzibą
w Celestynowie przy

ul. Prostej 3. Schroniska dla Zwierząt

Jerzy Kubrak

w Kolnie lub wydawane do adopcji.
2. W 2009 roku z terenu Miasta i Gminy Pilawa

odłowiono 12 bezdomnych

dorosłych psów, a w 2010 roku 19 dorosłych psów, 7 szczeniąt i l kota na koszt
UMiG w Pilawie.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł

19000 zł. brutto, natomiast

w 2010 roku- 30 000 zł brutto. Forma płatności za opiekę zwierząt była
jednorazowa za każde wykonane zlecenie.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Kierzkowska
INSPEKTOR

Sprawę prowadzi:
Kierzkowska Magdalena
tel. 02568561 10 wew. 43;

/IZ

URZĄD GMINY PIONK

REFERAT GOSPODARKI WODNEJ.
ROLNICTWA l OCHRONY ŚRODOWISKA
26-670 PIONKI, ul. Zwycięstwa C
NIP 812-13-59-307
tel 0483848400

Pionki, 16.03.2011 r.

GO.6140.4.2011

Pan Tadeusz Wypych
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi

na wniosek

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
Pionki informuje, że:
1. Gmina Pionki posiada Uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Pionki (uchwała Nr XXVI/120/04 Rady Gminy w Pionkach z dn. 17.12.2004 r.).
2. Gmina Pionki wprowadziła „Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Pionki" ( Uchwała Nr XLIX/229/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca
2010 r.). Wyłoniono uprawnionego wykonawcę,

który będzie wykonywał zabiegi

weterynaryjne w ramach tego programu. Na to zadanie Urząd Gminy przeznaczył 8 000 zł.
W chwili obecnej podejmowane są dalsze działania, zmierzające do pełnego uregulowania kwestii
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

KIEROWNIK

Referatu Gospodarki Wb#ej, Rolnictwa
i Ochrony Śro/oitoska

mgr mz

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Tanana

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
Aleja Jana Pawła ff 15

Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel.48341 4231

Pionki, dnia 15.03.2011 r.

IR.7082.3.11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich

wyłapywanie" na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, Urząd Miasta Pionki informuje:
1. Gmina Miasto Pionki w 2009 i 2010 roku zlecała swojemu zakładowi budżetowemu Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach (MZUK) - organizowanie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz inne
prace w zakresie czynności występujących przy realizacji zadań ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Miasta Pionki. Wyłapywane zwierzęta były przetrzymywane w
przytulisku dla psów zorganizowanym na terenie byłego Zakładu „Pronit" obok bazy
MZUK ul. Zakładowa 7, które jest miejscem czasowego pobytu zwierząt do czasu
przewiezienia docelowo do schroniska lub znalezienia właściciela w wyniku prowadzonej
akcji adopcyjnej.
2. W 2009 roku wyłapanych zostało i utrzymywanych na koszt gminy 72 psy. Natomiast w
2010 roku wyłapano 32 psy i utrzymywano 55 psów.
3. W budżecie miasta Pionki koszty związane z organizacją ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami są ewidencjonowane całościowo, bez rozbicia na poszczególne wydatki i
przedstawiają się następująco: w 2009 roku - 47.051,96 zł., w 2010 roku - 72.591,69 zł.
Płatność za realizację zadania odbywała się na podstawie wykazu i kalkulacji poniesionych
kosztów.

Zup. B U R M I S T R Z A
Mazur

ZASTĘPCA BURMISTRZA

WÓJT GMINY PLATERÓW

08-210 Platerów ul 3 Mafc. 5

PLATERÓW dnia 14.04.2011 r.

Urząd Gminy w Platerowie
ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów.

G. 6140/2/2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy pisma z dnia 07 marca 20011 r.
Odpowiedzi na przedstawione w piśmie pytania:
1. W 2009 i w 2010 roku gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. Zbiorcze dane dotyczące ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy - to
2 psy.
3. Koszt realizacji zadania - 2009 rok 87,87 zł, 2010 r. -1133,87 zł - koszty karmy dla psów.
Psy nie były dostarczone do schroniska - są utrzymywane na bazie gminnej.
Jednocześnie proszę o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotycząca obowiązkowego
czipowania psów - na koszt państwa. Państwo czerpie podatki ze sprzedaży karmy dla psów
powinno więc ponosić koszty ich czipowania.
Powodem jest wyrzucanie psów z miast na wieś. Osobnicy z miasta wywożą samochodami psy a
następnie wyrzcająna wsi. Sprawdzianem jest bardzo chętne podróżowanie psa samochodem.
Bezdomny pies bardzo chętnie wsiada na tylną kanapę samochodu.
Gminy wiejskie będą miały coraz większe kłopoty ze schroniskami dla zwierząt.
Koszty związane z wyłapaniem psa i umieszczenie w schronisku wynoszą około 2 tyś. zł. za l
zwierzę.

Z poważaniem:
WÓJT GMINY
C://
Jerzynforucki

PŁOCK

.4*.

Płock, dnia ..LT...03.2011 r.
WGM.III.RK.7021.1&5.2011JD
do sprawy : WGM. 1431.1.2011

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

W nawiązaniu do wniosku Biura z dnia 7 marca 2011 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 posiadało w 2009 i 2010 r. umowy 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 przypadku
uzyskania zgłoszenia o wałęsającym się zwierzęciu.
2. W roku 2009 schronisko odłowiło i przyjęło łącznie 294 psy i 60 kotów, a
doprowadzonych przez właścicieli i inne osoby przyjęło 76 psy i 34 koty. Przekazano
do adopcji 265 psów i 46 kotów. Średnio miesięcznie w schronisku przebywało 98
psów i 7 kotów.
2a . W roku 2010 schronisko odłowiło i przyjęło łącznie 387 psów i 87 kotów, a
doprowadzonych przez właścicieli i inne osoby przyjęło 176 psy i 54 koty. Przekazano
do adopcji 313 psów i 70 kotów. Średnio miesięcznie w schronisku przebywało 115
psów i 12 kotów.
3. W roku 2009 wydatkowana została kwota 678.915,00 (sześćset siedemdziesiąt
osiem tysięcy dziewięćset piętnaście °%o) złotych.
3a. W roku 2010 wydatkowana została kwota 705.130,00 (siedemset pięć tysięcy
sto trzydzieści °%o) złotych.
Formą płatności był i jest nadal ryczałt miesięczny, który obejmuje całokształt
kosztów związanych z wyłapywaniem, transportem, utrzymywaniem oraz leczeniem
zwierząt. Nie jest zatem możliwe precyzyjne wydzielenie poszczególnych składników
kosztów.
p.o

Wydziału
Otrzymują :
1. Adresat,
2. WOP.II.ZA,
3. WGM.III.RK - a/a.

sporządził
Jerzy Dobrzyński
16.03.2011 r.

DYREKTORA

;i Mieniem Komunalnym

Aleksandra Gabryś

Urząd Miasta Płocka
09-400 PŁOCK, pl. Stary Rynek l
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info<a>plock.eu, www.piock.eu

U R Z Ą D GMINY

09-100 Płońsk, ui !9-go Styczni? 39
tel. (0-23} 662-55.35. G82-56-&9
f

23) 66

^°"

4 26

'

Płońsk, dnia 22.03.2011 r.

NIP 567-14-60-004

OŚ.6140.08.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W

odpowiedzi

na wniosek

z

dnia 07

10 marca 2011 roku dot. udzielenia informacji
wykonywania

zadań

„opieki

nad

marca

2011

roku,

z

datą

wpływu

publicznej na temat sposobu i skutków

bezdomnymi

zwierzętami

i

ich

wyłapywania"

- Urząd Gminy w Płońsku przesyła następujące informacje:
1. Umowa Nr 342/6071/01/09 zawarta z Lecznicą Weterynaryjną Sklep Zoologiczno Wędkarski, ul. Młodzieżowa 17, 09 - 100 Płońsk reprezentowana przez Lek. Wet.
Stanisława Szymczyka.
Przedmiot umowy - odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Płońsk w 2009 r.
2. Liczba zwierząt, które wyłapano i którym zapewniono opiekę na koszt Gminy w 2009
roku wyniosła 14 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 11 610, 00 zł.
Wynagrodzenie Wykonawcy:
> za jednego bezpańskiego psa dorosłego wynosiło 749,00 złotych brutto w tym
7% VAT w kwocie 49,00 złotych;
> za jednego bezpańskiego szczeniaka wynosiło 460,10 złotych brutto w tym 7
% VAT w kwocie 30,10 złotych.
W 2010 r. Gmina Płońsk zawarła jednorazową umowę zlecenie z tym samym podmiotem
reprezentowanym przez Lek. Wet. Stanisława Szymczyka.
Liczba zwierząt, które wyłapano i zapewniono opiekę na koszt Gminy - 12 szt.
Koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniósł 12 429,00 zł.

Ó J TA

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09 -100 Płońsk
tel. (23) 663 13 11, 23) 663 13 37 lub (23) 662-26-91 wew. nr. 311, 337
faks (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku

Nr sprawy IT.6140.2.2011

Płońsk, dn. 15.marca20lir.

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 7 marca 2011 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 2009, 2010
roku podpisano z Lekarzem Weterynarii Panem Stanisławem Szymczykiem właścicielem
Specjalistycznej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Młodzieżowej 17 w Płońsku,
w roku 2009 roku na koszt gminy odłowiono i przewieziono do schronisk - 28 szt.
bezdomnych psów , w 2010 roku - 35 szt.
koszt realizacji w/wym. zadania wyniósł w 2009 roku - 24 536,22 zł brutto w
2010 roku - 45 286,69 zł formą zapłaty była ryczałtowa kwota ustalona za odłowienie,
kwarantannę, szczepienie, opłatę schroniskową, oraz transport bezdomnego psa do
schroniska.

Z up. TOiRMlSTRZA

Otrzymuj ą:
1. Adresat.
2.a.a.

mg>

. J^Ł* Klik

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Techniczne

URZĄD GMINY PNIEWY
te!./fax (048) 668 64 24
05-652 PNIEWY
pow grójecki
w

oj mazowieckie

Pniewy , dn.16.03. 2011 r.

R.Oś.6140.3.11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
WARSZAWA
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 marca b.r. dot. udzielenia informacji nt. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy w Pniewach przedkłada
odpowiedzi na zamieszczone pytania:
Ad. 1. W 2009 i w 2010 r. gmina Pniewy nie posiadała stałych umów.
W 2010r. udzieliła jednego zlecenia na wyłapanie wałęsającego się psa.
Ad. 2. Na koszt gminy został wyłapany jeden pies w 2010r.o którym mowa w pkt l
Ad. 3. Koszty realizacji wymienionego powyżej zadania wyniósł - l 350 zł.
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.

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Dołącz:
Temat:

"Beata Homontowska" <beata.homontowska@podkowalesna.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 marca 2011 14:53
beata_homontowska.vcf
odpowiedz na pismo z dnia 07 marca 2011

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 2009 i 2010 miało podpisaną umowę ze
Schroniskiem
w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48, które jest prowadzone przez
Fundację im.-120 leciu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul.
Pilicka 13m Iw Warszawie. Umowa dotyczyła bezdomnych zwierząt z terenu
naszego miasta po telefonicznym zgłoszeniu. W roku 2009 wyłapano 20
zwierząt. W roku 2010 wyłapano 12 sztuk zwierząt.
Wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2009 wynosiło lOOOzł. Kwota stanowiła
zryczałtowaną opłatę miesięczną naliczaną z tytułu gotowości przyjęcia
oraz ISOOzł za każde zwierzę przyjęte do schroniska .
Wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2010 wynosiło ISOOzł. Kwota stanowiła
zryczałtowaną opłatę miesięczną naliczaną z tytułu gotowości przyjęcia
oraz ISOOzł za każde zwierzę przyjęte do schroniska .

Z poważaniem
Inspektor
Beata Homontowska
ul .Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

om i_m_i 1

URZĄi.) GMINY

06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II ml

.

oowtetwiituski-wol. mazowieckie

Pokrzywnica, 2011-03-22

tel.A)-23/691 87 21, fax:/0-23/6918556
REGON" 0005*1776. W' 5?8-13-77-836

SK.6140.3.2011.JJ

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca
2011 r. niniejszym informujemy, co następuje:
1. Urząd Gminy w Pokrzywnicy posiada 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 latach 2009-2010 z terenu gminy nie były wyłapywane bezdomne zwierzęta. W
2009 roku przekazany został za pośrednictwem gminy jeden bezdomny pies do
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

W 2009 r. na koszt gminy

utrzymywanych było od 3 do 5 psów, natomiast w 2010 r. - od 2 do 3 psów.
3. Koszt realizacji zadania przedstawia się następująco:
- koszty utrzymania psów w 2009 r. [opłaty uiszczane miesięcznie]- 10.291,92 zł
- koszty utrzymania psów w 2010 r. (opłaty uiszczane miesięcznie]- 7.562,17 zł

Zup/. /WÓJTA

mer inż. Tbdeusz Jakuhiak
SEKRETARZ o?'^^

Strona l z l

Od:
"rolnictwo" <rolnictwo@policzna.ugm.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 09:06
Temat:
Urząd Gminy Policzna
Dzień Dobry
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. Urząd Gminy w Policznie informuje:
1. W 2009 i 201 Or. Gmina Policzna udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezpańskich zwierząt:
Pan Artur Bielawski Usługi Weterynaryjne ul. Legionowa 7a/6 Lublin
2. W2009r. wyłapano 7 bezpańskich psów, w 201 Or. 4 bezpańskie psy,
3. W2009r. całkowity koszt wyłapywania psów ok. 2.500 zł, a w 2010roku ok.S.OOOzł,
Z poważaniem
Robert Strzelecki

7.011-01-71

URZĄD GMINY POMIECHÓWEK
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY SRODOinsK.41 ROLNICTWA

tel: 765-27-22
fax: 765-27-10

05-180 Pomiechówek
ul. Szkolna 1A

Pomiechówek, dn. 30.03.2011r.

ROŚ.6140.7.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W odpowiedzi
że

na Państwa

pismo z dnia 7 marca 201 Ir.

informujemy,

w latach 2009 i 2010 Gmina Pomiechówek posiadała podpisane, stałe umowy

na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z firmą „Blizzard" Bartosz Gadziomski, Błędowo 14A
05-180 Pomiechówek oraz w zakresie opieki nad nimi z Fundacją „Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy ul. Strużańskiej 15, 05-100
Legionowo. W roku 2009 wyłapano i przekazano do schroniska łącznie 20 psów, a koszt
zadania wyniósł 29.105,00 zł natomiast w 2010 roku 32 psy za kwotę 40.723,00zł.

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
a/a

/ftz

URZĄD GMINV
ul. Krótka 1, 05-326 POŚWIĘTNt
woj. mazowieckie
tel IW>) 7QQ..Q4-'>1 (IW 7li?-03-(V

Pośwętne, dn. 18.03.2011r.

Or. 1431.8.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do urzędu 09.03.201 Ir.) dotyczący sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:

Ad. l
W roku 2009 i 2010 Gmina Poświętne miała podpisaną stałą umowę
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" na usługi w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do schroniska.
Ad. 2
W 2009 r. wyłapano 5 psów a w 201 Or. - 7psów.
Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. to 8.113,00 zł. zł, a w 2010r. - 10.865,00 zł.
Opłata była dokonywana za jednorazowe odłowienie i dostarczenie zwierząt do
schroniska.

URZĄD GMINY PRAŻMÓW

Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego l, 05- 505 Prażmów, tel/fax. 22 727-01-77
Telefony referatów
Urzędu Gminy Prażmów

Prażmów, dn. 18.05.2011 r.
Rol.8070.5.2011

Kancelaria
Telefon/fax: 22 727-01-77
Sekretariat
Telefon: 22 727-01-81
Rada Gminy
Telefon: 22 727-06-28
Ewidencja ludności, USC
Telefon/fax: 22 727-05-22

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

Podatki i opłaty
Telefon: 22 790-42-05
Geodezja, rolnictwo
ochrona środowiska,
Telefon: 22 790-42-06
Urbanistyka
Telefon: 22 727-05-83
Telefony jednostek
organizacyjnych
Gminy Prażmów:
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prazmowie
Telefon: 22 727-05-26
Biblioteka Publiczna
Gminy Prażmów
w Prazmowie
Telefon: 22 736-28-16
Szkoła Podstawowa w
Uwielinach
Telefon: 22 727-60-97
Gimnazjum Publiczne w
Uwielinach
Telefon: 22 727-60-97
Szkoła Podstawowa w
Prazmowie
Telefon: 22 727-08-04
Fax:
22 727-07-72

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.05.2011 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej, Gmina Prażmów przesyła odpowiedzi na
zadane w nim pytania:
1. W 2009r. Gmina Prażmów na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
miała podpisaną stała umowę z Firmą Usług Komunalnych Beata
Gawlik, 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15, oraz jednorazowo udzieliła
zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa firmie p. Waldemara
Gródeckiego z Milanówka, a w roku 2010 umowa na wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt zawarta została z firmą Gabinet
Weterynaryjny, lek. wet. Bogusław Kowalczyk, Wągrodno ul.
Słoneczna 37.
2. W 2009r. na koszt Gminy zostało wyłapanych 54 szt. bezpańskich
psów, w 201 Or. na koszt Gminy zostało wyłapanych 37 szt.
bezpańskich psów, w tym 3 szt. (suki) zostały wy sterylizowane.
3. Całkowity koszt wyłapania tych zwierząt w 2009 roku wyniósł
40.285,00 zł, a koszt wyłapania bezpańskich psów w 2010 roku
wyniósł łącznie ze sterylizacją 24.350,00 zł.

Gimnazjum Publiczne w
Prazmowie
Telefon: 22 727-06-91
Fax
22 727-06-84

Z poważaniem

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
w Prazmowie
Telefon: 22 736-15-87

W powyższej sprawie kontaktować się można ;•. p. Andrzejem Kopowskim
osobiście ( pokój 8) w Urzędzie Gminy Prażmów w Prazmowie, ul. Czołchańskiego
lub telefonicznie 22 790-42-06 wew. 22.
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Promna 16.03.2011

RS.6133.06.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. Urząd Gminy w Promnie
informuje:
1. Gmina nie ma na stałe podpisanej umowy z żadną firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W sytuacji zgłoszenia bezdomnego
zwierzęcia Gmina ma stały kontakt z Firmą Usług Komunalnych Beata
Gawlik Poświętne 15, 05-600 Grójec, która wykonuje usługę na podstawie
umowy zlecenia.
2. W 2009 roku na terenie naszej gminy nie było przypadku wyłapywania lub
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. W 2010 r. w/w Firma dwa
bezdomne psy.
3. W 2009 r. Gmina nie ponosiła kosztów za opiekę bezdomnych zwierząt
natomiast w 2010 r. jednorazowy koszt wyniósł 1708 zł.
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Pruszków dnia 23.03.2011.
OSO.7083.10.11
Fundacja dla Ochrony Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 3 7a
04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 7 marca 2011 r informuję, że zwierzęta z
terenu naszej gminy wyłapywane są zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Nr
XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Miasta Pruszkowa oraz zapewnienia im dalszej opieki
Wyłapywaniem i umieszczaniem zwierząt w schronisku celem
zapewnienia im dalszej opieki na podstawie zawartej umowy zajmuje się Pan
Waldemar Gródecki właściciel firmy „Interwencyjne odławianie zwierząt
dzikich i udomowionych". Jednorazowy koszt odłowienia i umieszczenia w
schronisku jednego zwierzęcia z roku 2009 i 2010 stanowił kwotę 1.220,-zł.
.. W roku 2009 odłowiono 159 szt. bezdomnych psów i kotów
wydatkowano kwotę 193.800,-zł.
W roku 2010 odłowiono 243 bezdomne psy i koty wydatkowano
kwotę 296.460,-zł.

MSTĘPCfl PREZYDENTA

MIASTA PRUSZKOWA
Andrzej Królikówski

D MIASTA

URZA

GKOŚ 6140.4.201 1

Przasnysz, dnia 14-03-2011 r.

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta w Przasnyszu informuje jak niżej:
Ad. 1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Przasnysza w 2009 r. oraz 2010 r.
przeprowadzał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Przasnyszu ul. Kacza 9 na podstawie zawartych z r 'astem umów.
Ad .2). W 2009 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej
35 szt. bezdomnych psów, natomiast w 2010 r. - 42 szt. bezdomnych psów.
Ad. 3) W 2009 r. koszty odłowu i umieszczenia bezdomnych psów w schronisku wyniosły
łącznie 54031,98 zł brutto, natomiast w 2010 r. 68641,47 zł brutto. Opłata w schronisku była
opłatą jednorazową za umieszczenie psów.
•:•' U0„ BURMjtf TRZA
mgr inż. HubertK1 iatkowski
czelnik Wydziału Gospo arki Komunalne;
* Ochrony Środc 'iska

URZĄD GMINY

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
NIP 761-15-35-277, Regon: 550667830
tel. (0-29) 752 27 09

Przasnysz,14.03.2011r.

Gpk.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 marca 2011 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 latach 2009 i 2010 zalecał wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi
Mazowieckiej. Z tytułu wyłapywania i dostarczania do schroniska bezdomnych psów, Urząd
Gminy Przasnysz poniósł koszty w wysokości:
-2009 r. - 8 bezdomnych psów -koszt w wysokości 14719.79 zł.
-2010 r.- 4 bezdomne psy- koszt w wysokości 7366,31 zł.
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URZĄD GMINY PRZESMYKI
powiat siedlecki, woj. mazowieckie

08-109 Przesmyki ul. 11 Listopada 13
tel./faks 25 641 23 11, 25 641 23 22
Przesmyki, dn. 10.03.2011 r.
GOIOŚ.6140.6.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Wójt Gminy informuje, że
wiatach 2009-2010 gmina Przesmyki nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Podinsp. Agata Malczuk
Tel. 25 641-23-22

Krystyna B
SĘKRETAR
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URZĄD GMINY
26-704 Przyiek
woj. aie\

?

Przyłęk,dnial6.03.2011r.

GBO.6140.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku Urząd Gminy w Przy łęku
informuje, 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, ul.Dęblińska 2, która jednocześnie zajmuje się ich wyłapywaniem.
Liczba wyłapanych zwierząt w 2009 r. - sztuk 3 (psy), łączny koszt -1284 zł (opłata
jednorazowa)
Liczba wyłapanych zwierząt w 2010 r- sztuk 5 (2 psy, 3 szczenięta), łączny koszt- 1602,10 zł
(opłata jednorazowa)

Z up. Wójta
INSPEKTOR
Barbara Małek

i MIASTA
ha
Pi. Koibsrga 11
?6-400 Przysucha
MK. 6140.0(2011

Przysucha, dnia 01.04.201 Ir.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.03.201 Ir. /data wpływu/ dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" obejmujących lata 2009 - 2010, Urząd Gminy
i Miasta w Przysusze informuje, że we wskazanym okresie czasowym 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 terenie 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.
Zarówno na rok 2009 jak i 2010 ustalono opłatę ryczałtową za wykonanie
powyższych zadań w wysokości 1830 zł brutto na miesiąc.
W 2009 roku z terenu gminy i miasta Przysucha wyłapano 3 szt. bezdomnych psów,
natomiast w 2010r. 6 szt.

Wola*
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R.6140.2.5.201 1

Przytyk, 24.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Przytyku informuje, że Gmina Przytyk nie zawierała stałych
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2009 r. i 2010 r., natomiast udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów.
W 2009 r. wyłapano 6 psów z terenu gminy a forma płatności była jednorazowa na
kwotę 1.800,00 zł.
W 2010 r. wyłapano 25 psów z terenu gminy i forma płatności była też jednorazowa
na kwotę 7.600,00 zł.

Zup. Wójta r
E^^GWI
mgrAJjna Szczęśniak
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URZĄD MIEJSKI
06-100 Pułtusk
ul. Rynek 41
tel. 23 692 81 25

5 592 42 96

PUŁTUSK, dn. 2011 -03-23

RG.Rkrs.6140.7-1.2011
2011-Rkrs-RKW-321-0

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

Urząd Miejski w Pułtusku uprzejmie informuje;
W roku 2009 gmina Pułtusk posiadała zawartą umowę na odłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Pułtusk z Lecznicą Weterynaryjną Sklep Zoologiczno - Wędkarski Stanisław
Szymczyk, Płońsk ul. Młodzieżowa 17. Odłapane zwierzęta przewożone były do schroniska w
Celestynowie. W 2009 roku z terenu Gminy wyłapano 63 sztuki psów dużych (dorosłych) oraz
15 sztuk szczeniąt. Ogólna kwota przeznaczona w 2009 roku na powyższy cel wyniosła
54 559,30 złotych brutto.
W 2010 roku bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Pułtusk wyłapywane były przez Pana
Stanisława Szymczyka, lekarza weterynarii ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk (umowa
zawarta pomiędzy Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Panem
Stanisławem Szymczykiem). Zwierzęta przewożone były do schroniska w Celestynowie
(umowa zawarta pomiędzy Panem Stanisławem Szymczykiem, a schroniskiem).
Kwota przeznaczona na odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w roku
2010 wynosiła 49 401,90 złotych brutto. Wyłapano 31 sztuk psów dużych, 8 sztuk szczeniąt,
które zostały przewiezione do schroniska.
KK/LB
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podarczego

Buczylko
Otrzymują:
1. adresat,
2. a.a
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Puszcza Mariańska, dnia 2011.03.17
URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

ul. Stanisława Rapc?yńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
powiat ?yrardowski, woj. mazowieckie
tel.(046)831-81-51; 831-81-69; fax 831-81-18
NIP 838-17-51-539. RK5DN nonMWS FKO 7511

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

OŚ. 6140.1.7.2011
W nawiązaniu do pisma z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu:
09.03.2011 r.) w sprawie udzielenia informacji odnośnie organizacji wyłapywania
bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż:
> usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt świadczone były jako
jednorazowe zlecenia przez Firmę Usługowo-Handlową ARGO „Pomarzany"
z siedzibą w Brwinowie,
> w 2009 roku odłowiono 18 psów, natomiast w 2010 roku odłowiono 10 psów
i 7 kotów,
> wyłapywanie i leczenie:
• w 2009 roku wyniosło 2.033,00zł,
• w 2010 roku wyniosło 2.097,20zł.
> w zamian za nieodpłatne utrzymanie zwierząt w schronisku Gmina przekazała
14 bud, których kwoty wyniosły:
• w 2009 roku wyniosło 0,00zł,
• w 2010 roku wyniosło 4.990,00zł.

W Ol J T

URZĄD MIEJSKI

09-140 RACIĄŻ
Pl. Adama Mickiewicza 17
pow. płoński, woj. mazowieckie
tel.23/679-11-63,fax.23/679-18-6*

. 3.2011r.

Radąz dnja 14 0

GKM.OS.GP.6134.1.2011

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

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 07.03.2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ 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
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. 09-140 Raciąż, pow. płoński
wej mazowieckie
RRG.6140.3.2011

Raciąż, dnia 11 marca 2011 r

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 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Raciąż w latach 2009 - 2010 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 o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w latach 2009 roku, a jakie w 2010 r. ?
Zwierzęta wyłapane w 2009 r. - 4 psy
Zwierzęta wyłapane w 2010 r. - 5 psów
Zwierzęta utrzymywane na koszt gminy w latach 2009 - 2010 - O
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. - 3638,00 zł (opłata za odłowienie, transport,
oczipowanie, opłata jednorazowa dla schroniska)
Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. - 4686,60 zł (opłata za odłowienie, transport,
oczipowanie, opłata jednorazowa dla schroniska).

Otrzymują:
1. adresat
~zr~ i

2. a/a

AS/AS

Kierownik Referatu l, \ j i c i u ;
i 'Rozwoju ('"• -••'

iffddom
siła w precyzji
Radom, dn.23.03.2011r.
1.1.0124.3/10/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
01-886 Warszawa
W związku z wnioskiem z dnia 07.03.2011r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" z terenu Gminy Miasta Radomia, Wydział Infrastruktury Urzędu
Miejskiego w Radomiu informuje:

Ad. l
- w roku 2009 zadanie polegające na interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Miasta Radomia i umieszczaniu ich w schronisku w celu zapewnienia im
opieki, realizowało Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na podstawie
umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt z siedzibą przy ul. W. Witosa 96.
- w roku 2010 w/w zadania realizowało na podstawie 3 letniej umowy z dnia
25.01.2010r wyłonione w trybie konkursu Radomskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami.
Ad. 2
Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku
na koszt Gminy
Rok 2009
Rok 2010
812 szt.
psy
psy
766 szt.
koty

128 szt.

koty

198 szt.

suma

940 zwierząt

suma

964 zwierząt

Ad. 3
- w roku 2009 koszt realizacji zadania sfinansowany z budżetu Miasta wyniósł
500 000,00 zł. Prowadzący schronisko otrzymywał środki finansowe na podstawie
miesięcznych faktur w wysokości zawartej w umowie.
- w roku 2010 koszt realizacji zadania po stronie Gminy wyniósł 525 000,00 zł. Gmina
przekazywała na prowadzenie schroniska środki finansowe w formie dotacji na wsparcie
realizacji zadania w 6-ciu transzach.
DYREKTOR

nfrastruktury

żbieta Fiołna-Bulira

Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Infrastruktury
ul. Jana Kilińskiego 30 (p. 309), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 830, fax: 48 36 20 483, e-mail: infras@umradom.pl

URZĄD GMINY w Radzanowle
Plac Piisudskiego 26
06-540 Radzanów
pow. mtswski woj. mazowieckie

tei.(023) 679-30-33,34,35

NIP 509-13-50-147 Ft»aon 060636290
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Radzanów, 16.03.2011 r.

6140.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej otrzymany
w dniu 9 marca 2011 roku.
W odpowiedzi na w/w wniosek o udzielenie informacji publicznej,
informujemy, co następuje:
1) gmina nie podpisała umowy stałej arii zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w 2009 i 2010 roku
2) w 2009 roku wyłapano: 2 psy
w 2010 roku wyłapano: 2 psy
3) na wyłapywanie bezdomnych psów w 2009 roku poniesiono koszt w wysokości:
390,00 zł
na wyłapywanie bezdomnych psów w 2010 roku poniesiono koszt w wysokości:
578,00 zł

Z poważaniem

mgrAhdrzkj

Wńjcik

URZĄD GMINY
RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego 10

96-325 RADZIEJOWICE
te. 46 857-71-71, tel./fax 46 857-71-20
NIP 838-17-51-522, regon: 000544349

RLG.7002.89.2011

Radziejowice dn.08.04.2011

BIURO OORONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul.Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 Ir.Urząd Gminy
w Radziejowicach informuje, iż w 2009 i 2010roku Gmina udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
W 2009r wyłapano i dostarczono do schroniska 4 psy - koszt wyniósł 7320zł
W 2010 r wyłapano i dostarczono do schroniska 7 psów - koszt wyniósł 17080
Była to jednorazowa forma płatności za odłowienie, przewiezienie i umieszczenie psa w
schronisku.

W Ó J/T
Kenamierz

GMINA RADZYMIN
05-250 RADZYMIN PL. T. KOŚCIUSZKI 2

Tel: 786-62-92, 786-62-93, 786-50-21, 786-50-25; Fax: 786-51-95
http://www. radzvmin.pl

Radzymin, dnia 25.05.2011 r.
GKiOŚ.6140.18.20.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
„ Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05 2011 roku w sprawie wyłapywania zwierząt
bezdomnych z terenu miast i gminy Radzymin, uprzejmie informuję, że bezdomne zwierzęta
z naszej gminy były wyłapywane na wniosek mieszkańców, Policji i Straży Miejskiej:
1.
W okresie od 01.01.2009 roku do 19.04.2009 roku bezpańskie psy na jednorazowe zlecenie
odławiał Pan Marek Klamczyński - Usługi Weterynaryjne, 05-200 Wołomin, ul. Sikorskiego 97.

Od 20.04.2009 roku do chwili obecnej jest podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce „ Patrol Interwencyjny", 05-205 Klembów, ul. Słoneczna 2. na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2009 roku odłowiono 126 psów - opłata jednorazowa za złapanie, dowóz do
schroniska, całkowitą opiekę weterynaryjną szczepienie profilaktyczne oraz obserwację w
kierunku wścieklizny - do kwietnia 2009 roku, w kwocie 1000,00 zł. za jednego psa.
Rozliczenie na podstawie wystawionej faktury.
Natomiast od kwietnia 2009 roku w kwocie 950,00 zł. za jednego psa. Rozliczenie na
podstawie złożonego rachunku.
W 2010 roku odłowiono 149 psów.
- opłata jednorazowa za umieszczenie psa w
schronisku, wyżywienie, zapewnienie opieki weterynaryjnej (kwarantanna, odrobaczenie,
szczepienie i leczenie) w kwocie
1000,00 zł. za jednego psa. Rozliczenie na podstawie
złożonego rachunku.
3. Koszt realizacji całego zadania za lata 2009 - 2010 wyniósł 275 000,00 zł., forma
płatności: faktura / rachunek .
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie opracowywania „Programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin" oraz trwają rozmowy ze
Starostą Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia powiatowego schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

BU
mgr Zmgtnjtw Piotrowski

/w?

URZĄD GMINY W RASZYNIE
OŚGK.6140.3.2011.JB

Raszyn, dnia 17 marca 201 Ir.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy Raszyn pisma z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuje co następuje:
1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2009r. była podpisana z Panem
Waldemarem Gródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Interwencyjne
odławianie zwierząt dzikich i udomowionych" z siedzibą w Milanówku przy
ul. Brwinowskiej 50, natomiast w roku 20IOr. z Panem Jackiem Wojcieszakiem
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Pensjonat Dla Zwierząt Domowych"
z siedzibą w 96-313 Jaktorowie, Budy- Grzybek przy ul. Potockiego 137.
2. Umowa na przyjmowanie zwierząt zarówno w 2009 jak i 2010r. była zawarta z Fundacją
im. 120 lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul. Pilicka 13 m l,
02-629 Warszawa.
2. W roku 2009r. z terenu gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 14 psów i 5 kotów,
natomiast w roku 2010 wyłapano i umieszczono w schronisku 21 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania składającego się umów na wyłapywanie i umieszczanie
w schronisku bezdomnych zwierząt w 2009 r. wyniósł 44650,00zł, natomiast w 2010r.
50998zł. Płatności w formie faktury wystawianej na koniec danego miesiąca z rozłożeniem
na poszczególne sztuki.

Z poważaniem
0

Utrzymują :

1. Adresat
2. A/a.

KIH^OWNIK REFERATU

niska j/gosp&iartaKomunalny.

ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN tel: (22) 7<gL 77 70 (22) 70177 77 fax: (22) 701 77 78
www.raszyn.pl
e-mail: ratusz@raszyn.pl
BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 oooo 0316 0001
NIP: 522-20-65-126

Urząd Gminy w Regiminie

06 - 461 Regimin
tel./fax: (0-23) 681-17-56

www.regimin.bazagmin.pl
e-mail: regimin@bazagmin.pl

Regimin 2011-03-17

NrROS.6140.2.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 7 marca 201 Ir. uprzejmie informuję ,
że Gmina w roku 2009 i 2010 w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt miała
podpisaną umowę
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z.o.o. 06-400
Ciechanów ul. Gostkowska 83 .
Bezdomne zwierzęta wyłapywane w tym czasie na terenie Gminy przekazywane były do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie znajdującego się na terenie Gminy a
należącego do PUK w Ciechanowie.
W roku 2009 w schronisku na koszt Gminy utrzymywany był jeden pies , a w roku 2010 dwa
psy. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił 2671,80 zł a w roku 2010
3340,97 zł.

uńczyk

U RZĄD G M IN Y REP K i

08-307 Repki, ul. Parkowa 7
pow. sokolowski, woj. mazowieckie

Repki, dnia 22.03.2011 r.

tel. 025 787 50 29, 025 787 50 23
fax 025 787 50 66. NIP 823-11-91-027

In.G.Km. 1431.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.03.2011 r. Urząd
Gminy Repki uprzejmie informuje ze Gmina Repki w 2009 i w 2010 r. nie podpisała stałej umowy
na wyłapywania bezdomnych zwierząt. W 2009 r. jak i w 2010 r. nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Gmina Repki nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych
na koszt Gminy. W związku z powyższym Gmina Repki nie poniosła kosztów na w/w zadania.

7

mgr i,
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•Iwona

Gminy w
Ul. Armii Krajowej l
09-204 Rościszewo
Tel. (24) 2764011, (24) 2764076, (24) 2764017 (24) 2764215,
Fax. (24) 2764201
e-mail. ugrosciszewo@interia.pl
www.rosciszewo.pl, www.rosciszewo.bip.org.pl

RRGKB.6140.3.2011

ISO 9001:2003

Rościszewo 16.03.2011 rok

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ,^4rgos"
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 Rościszewie uprzejmie informuję, :
- od l lutego 2008 roku ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach, których zadaniem jest m.in. przyjmowanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy a także
zwierzętom właściwych warunków bytowania i opieki weterynaryjnej.

zapewnienie
Wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz dostarczanie ich do schroniska odbywa się z terenu naszej gminy
we własnym zakresie na podstawie doraźnych zleceń.
- w 2009 roku w Schronisku „Przyjaciel" przebywał przez cały rok l bezdomny pies,
natomiast w 2010 roku przebywały okresowo 2 bezdomne psy z terenu naszej gminy, na
dzień dzisiejszy w Schronisku „Przyjaciel" przebywa l pies.
- Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt za 2009 rok wynosi: 2158,25 zł natomiast za
2010 rok- 3681,90 zł rozliczane na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką w schronisku. Koszty pobytu i opieki zwierząt przebywających w schronisku ponosi Gmina Rościszewa natomiast w 2011 roku jest zaplanowana kwota około 3000 zł na
realizację tego celu.

Zup, W
Stani
Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt
2. A/a

Rozwoju

/A 2

Bunnistrz Gminy Różan
Różan, dnia 17.03.2011 r.
OŚ.6140.3.2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
Ad. l w latach 2009 i 2010 Gmina Różan miała podpisaną umowę z Firmą Usługowo Handlową „C ANIS" Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka
na wyłapywanie, dostarczenie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom,
Ad. 2 w 2009 r.- odłowiono 17 szt. psów i w 2010 r. - odłowiono 17 szt. psów, łącznie
z terenu gminy zostało odłowionych i przekazanych do schroniska na koszt
gminy 34 psy,
Ad. 3 w 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł: 26 067,77 zł., a w 2010 r. 26 840,00 zł. - za opiekę i za umieszczenie w schronisku płaciliśmy jednorazowo.

BURMŁS^RZ
/Świderski

URZĄD GMINY

u!.Żeromskiego4; 26-411 Rusinów
pow. przysuski, woj.mazowieckie
tel.(48) 672-70-22; fax(48)672-70-23
Regon-000545343- NIP 799-14-58-010

Rusinów, 16 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 37a
04-886 Warszawa
Dotyczy pisma z dnia 7 marca 201 Ir.
publicznej.

w sprawie udzielenia informacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 67 marca 2011 r. Urząd Gminy w Rusinowie
informuję:
1. W roku 2009 i w 2010 Gmina Rusinów nie miała podpisanych stałych
umów ani nie udzieliła doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt czy też zapewnienia im opieki.
2. W roku 2009 i 2010 na terenie Gminy Rusinów nie było wyłapane żadne
zwierze. Plan finansowy przewidywała kwoty po 2000,00 zł na rok.
Wykonanie 0,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/205/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29
października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części, do dnia dzisiejszego żaden z podmiotów nie wystąpił
z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia, a więc żaden z podmiotów nie
realizuje tego zadania na terenie Gminy Rusinów.
Z poważaniem:

J R Z Ą D GMINY RYBNG

J l . Długa 20, 96-514 R y b n e
iow. sochaczewsKi, woj. mazowiecki*
t e l . / f a x (0-46) 861-14-38
•^ 337-12-36-295. RG 0005445?-

Rybno dnia 16 marca 2011

RGK 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
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 Gmina Rybno informuje,że

1.Gmina Rybno w 2009 i 2010 roku miała zawartą umowę na opiekę z Panem Zbigniewem
Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „ Przyjaciel "w Kotliska 13, 99-300 Kutno .
W 2009 roku była zawarta umowa zlecenie z Panem Zbigniewem Szczechowiczem
prowadzącym firmę usługową,, Herkules' 1 z/s w Kotliska 6 na wyłapywanie bezdomnych
psów i odwiezienie ich do schroniska. Wyłapano 2 psy.
2. W schronisku przebywał w 2009r l pies , natomiast w 201 Or przebywały 2 psy.
3. Koszty poniesione w 2009r przez Gminę wyniosły 4205,33 zł
( w tym za wyłapanie 2832 zł. 300 zł ryczałt za schronisko, 1073,33zł za opiekę nad
zwierzętami ) w 2010r wyniosły 3474 zł za opiekę zgodnie z zawartą umową.
4. Gmina we własnym zakresie poszukuje nowych opiekunów dla bezdomnych psów ,
do czasu znalezienia nowego opiekuna psy są dokarmiane przez mieszkańców karmą
zakupioną przez Urząd. W roku 2009 był to koszt 461,08 z ł , w 2010r zaś 186,80 zł.
W ciągu roku 10 psów zyskuje nowych właścicieli na terenie naszej gminy.
Te psy , którym nie uda się znaleźć nowego właściciela są przekazywane do schroniska.

Zakład Gospodarki Komunalnej

wRząśnikti

07-205 Rząśnik, ul Jesionowa 3

Rząśnik 11.03.2011r.

ZGK/MŁ/760/3/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.03.20lir. dotyczące
bezdomnych zwierząt uprzejmie informujemy:
1. W 2009r i 2010r gmina nie posiadała podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt . W doraźnych wypadkach
korzystaliśmy z usług Pana Kośnik Jan zam Wyszków ul. Zakręzie
2. W 2009r i - wyłapano zwierząt szt - O , w 201 Or - wyłapano 4 szt.
3. Koszt realizacji w 2010r. - ISOOzł.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie podpisywania u^iowy ze
schroniskiem dla zwierząt w Halinowie.
KIE
mgr,

URZĄD GMINY
w Rzekuniu

37-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33

tel. (029) 761-73-01

Rzekuń, dnia 2011-03-24

••«-ii mazowieckie

INF.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy: Udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.03.2011 r w sprawie udzielenia informacji publicznej z zakresu
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielamy następujących informacji:
Ad 1

W latach 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Doraźne zlecenia zostały wykonywane przez Firmę Usługowo-Handlową „Canis"
ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka.

Ad 2

2009 r.-13 szt. (pies)
2010 r. -20 szt. (pies)

Ad 3

Koszty związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schronisku;
2009 r.-14 275 zł
2010 r.-25 768 zł
Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Z up. \^$jta Gminy
Ił/
J
pcdinspekflbr d/s rolnictwa,
me ioracji i cfiihrony środowiska

NTl
URZĄD GMINY
woj. mazowieckie

. ,mirva71
Rzewnie, 2011.03.31

H 761-34-09, f?.;: 761-3445

Nr ARG.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 7 marca 2011 r. Urząd Gminy podaje niżej odpowiedzi na
pytania wskazane w państwa piśmie.
1. W 2009r. i 2010 r. gmina nie miała zawartych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. Gmina nie posiada danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy za rok 2009 i 2010.
3. W 2009r i w 2010 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z
opieką zwierząt w schronisku.
*"

-w tf -v

jt*-^.

*tr ł

fTf^

Strona l z l
U/^MK

*BX^

Od:
Do:
Wysłano:
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<gkugsabnie.g@onet.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 marca 2011 15:05
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Sabniednia 11.03.2011r.
Biuro Ochronty Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 dotyczące wykonywania zadań z zakresu
"opieka na bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Sabniach informuje,że zadania z
powyższego zakresu nie były realizowane w związku z tym nie były poniesione
żadne koszty finansowe.

2011-03-11
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WÓJT

Gminy Sądowne
ow. węgrowski, woj. mazowieckie

Sądowne, dnia 14.03.2011 r.

SS.6140.08.2011

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

Urząd Gminy Sądowne w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 7 marca 2011 r., niniejszym informuje:
1. Gmina w 2009 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.
W 2010 r. zostało podpisane porozumienie z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków, które obejmuje
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r. było 7 szt. zwierząt,
w 2010 r. było to 24 szt. zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 12 406,30 zł. Opłata była
ponoszona jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia w schronisku. Koszt realizacji
zadania w 2010 r. wyniósł 5 000 zł. Była to opłata ryczałtowa.

Sprawę prowadzi:
Renata Urbankowska
podinspektor ds. społecznych
tel. (025) 675 32 51

JU2
URZĄD GMINY
wSannikach

.

.

powiat gostyniński. woj. mazowieckie

Sanmkl, dn. 2011-03-16

'• 09-540 Sanniki, tel.277-68-51

R.6140.01.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sannikach w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że :
1. Gmina Sanniki posiadała na rok 2009 i rok 2010 podpisane umowy:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt - F.U. "HERKULES" Zbigniew
Szczechowicz Kotliska 6, 99-300 Kutno
b) schronisko dla zwierząt - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski Kotliska 13, 99-300 Kutno
2. Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Sanniki na koniec roku:
a) 2009 r. - 4 psy
b) 2010 r.-10 psów
3. Koszty zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i
umieszczaniu ich w schronisku wynosiły:
a) 2009 r.-l 5685,26 zł
b) 2010 r . - l 9909,96 zł
Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką schroniska.
Z up. Wójta Gminy Sannilu
Sekretarz Gminy Sanniki

mgr inż. Piotr Skoniecznv

Otrzymują:

1. Adresat - Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Agros"

2. a/a

WÓJT GMINY
SARNAKI
powiat łosicki
woj. mazowieckie

OŚ. 6140/2/2011

f\ 2
.

.

Sarnaki, dmą 17 marca 2011

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

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 200 1 r o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 1 12, póz. 1 198 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 oraz Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska Mińsk Mazowiecki. Brak zbiorczych danych
liczbowych o zwierzętach utrzymywanych na koszt gminy. W 2009r koszt realizacji zadania
wyniósł 5612 zł - opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku a w 2010r 244 zł - za tzw.
dojazd na interwencję.

mgr Andrzej Lipka

URZĄD M ".S1". ' -*"*'v
Ref'.-...i v . - i--.,!;,• :•".,-;<.,;•'..-,ka
K< >liii iv. ,1 i ;..e<.r,i< uva
05-! 4 < : S s. rock, Kynek 21

tel. O 22 782 88 39,0 22 782 88 40

Serock, dnia 18.03.2011 r.

OŚRiL.6140.5.2.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 7 marca 2011 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Serocku
przedstawia w poniższej tabeli:
Rok

2009

2010

Nazwa i adres podmiotu,
z którym Gmina miała
zawartą stałą umowę
Fundacja „Centrum Ochrony
Środowiska" Pożytku
Publicznego,
ul. Dąbrowskiego 18,
05-190 Nasielsk
Lecznica Weterynaryjna,
Sklep Zoologiczo-Wędkarski,
lek. wet. Stanisław Szymczyk,
09-1 00 Płońsk,
ul. Młodzieżowa 17
Fundacja „Centrum Ochrony
Środowiska" Pożytku
Publicznego,
ul. Dąbrowskiego 18,
05-190 Nasielsk
Gabinet Weterynaryjny Marta
Iwan-Kochańska,
ul. Zielona 1A, 05-140 Serock

Zakres czynności
Zapewnienie
opieki
bezdomnym
zwierzętom pochodzącym z terenu
Miasta i Gminy Serock, w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości
Chrcynno,
gm. Nasielsk.
Wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt
i dostarczanie do schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
Zapewnienie
opieki
bezdomnym
zwierzętom pochodzącym z terenu
Miasta i Gminy Serock, w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości
Chrcynno, gm. Nasielsk
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i dostarczanie do schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

Dane
ilościowe
zwierząt

Koszty
realizacji
zadania
39.600,00 zł

wyłapano
i przekazano
do
schroniska
44 psy

9.398,10 zł

38.700,00 zł
wyłapano
i przekazano
do
schroniska
43 psy

15.748,00 zł

Jednocześnie informujemy, że całkowity koszt realizacji całego zadania
w 2009 roku wyniósł - 48.998,10 zł, a w 2010 roku - 54.448,00 zł. Za zapewnienie
opieki bezdomnemu zwierzęciu w schronisku gmina płaciła jednorazową stawkę.
Równik Referatu5 ,
chwhf Środowiska, Rolnictwa

Sporządził:
Adam Kaczmarczyk, tel. (22) 782-88-40.

AfZ
URZĄD GMiNY
26-922 " Sieciechów
ui. Rynek 16
NiP
fc.rv.U-' O' l
woj. mazowieckie

.

Sieciechów 15.03.201 Ir.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

E dz.G-6052/5/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 ( z datą wpływu 11 marca 2011 r.,)
ad. l w 2009 Urząd Gminy posiadał starą umowę zawartą z Przytuliskiem dla zwierząt w
Puławach na wyłapywanie bezdomnych psów. Koszt zadania wynosił 4879,20 zł.
W 2010 doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonała Gospodarka
Komunalna w Kozienicach na kwotę 2196,00 zł. Forma płatności była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku. Na 2011 w budżecie przeznaczono kwotę 4000 zł.

URZĄD M1AS1A SIEDLCE
Wydział Gospodarki Komunalnej
08-110 Siedlce
Skwer Niepodległości 2

Siedlce, 11 marca 2011r.

GK.6140.1.7.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 201 Ir. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:
1. W 2009r. i 2010r. Miasto Siedlce miało zawarte umowy na:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Brzeska 110 - do 28.02.2010r., a od 1.03.2010r.
Przychodnią Weterynaryjną dla Zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38.
- 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:
1) Centrum Weterynaryjne Małych Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna s.c. Majchrzak
Elżbieta & Majchrzak Krzysztof ul. Warszawska 140, 08-110 Siedlce - od 01.01.2009r.
2) Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38, 08-110 Siedlce
-odl.01.2010r.
3) Gabinet Weterynaryjny „Zdrowy Kurczak" lek. wet. Jacek Czajkowski ul. Janowska 56,
08-110 Siedlce - od 1.01.2010r.
2. W 2009r. odłowiono 100 psów, dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej- 67, oddano do adopcji 13, zwrócono właścicielom 13, uspanych
przez lekarza weterynarii zostało 7 psów.
W 2010r. odłowiono 199 psów, dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej- 102, oddano do adopcji 49, zwrócono właścicielom 38, uspanych
przez lekarza weterynarii zostało 10 psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł:
2009r.: za wyłapywanie i transport psów do schroniska - 109271,74 zł; za przyjęcie 65 psów
do schroniska (opłata jednorazowa) - 59078,50 zł; za nadzór lekarza weterynarii nad
bezdomnymi zwierzętami i wyprawki adopcyjne - 20 608,16 zł; sterylizacja i kastracja
bezdomnych psów i kotów - 21 070 zł.
2010r.:za wyłapywanie i transport psów do schroniska - 88968,59 zł; za przyjęcie 102 psów
do schroniska (opłata jednorazowa) - 127582,72 zł; za nadzór lekarza weterynarii nad
bezdomnymi zwierzętami i wyprawki adopcyjne -- 26 100 zł; sterylizacja i kastracja
bezdomnych psów i kotów - 21 939,99 zł.
Opracował:
Mariusz Myrcha- podinspektor
tel. (25) 644-68-54 lub 643-79-21
11.03.2011r.

Naczelnik Wydziału
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Siedlce, dnia 23 marca 2011 roku

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 1 r. dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej
odpowiadam na zawarte pytania.
Pyt. L: Gmina Siedlce posiadała w roku 2009 i 2010 podpisaną umowę z firmą P.W PERRO Marzena
Golańska, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności na terenie Gminy Siedlce zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, póz. 622 z późn. zm./,
Pyt.2.: w roku 2009 odłowiono 50 psów, natomiast v; roku 2010 odłowiono 47 psów, większość oddano do
adopcji, cześć trafiła do schroniska,
Pyt.3.: w 2009 roku wydano 90 321, 00 zł a w 2010 roku wydano 86 733, 26 zł.
Sporządziła:
Agata Tymosiak

Urząd Gminy w Sietinicy
05-332 Siennica, ul. Kołbielska l
NIP 822-14-65-090
tó. 025 757 21 51. ta 025 757 20 9

R. 6140.8.2011

Siennica, dnia 15.03.201 Ir.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.03.201 Ir. Urząd Gminy w Siennicy podaje poniższe
informacje:
1. W latach 2009-2010 podmiotem świadczącym usługi zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
2. W roku 2009 wyłapano 16 szt. psów, natomiast w 2010 r. - 28 szt.
3. W roku 2009 koszt realizacji wyniósł 20.679 zł, natomiast w 2010r. - 41.968 zł.
Wszystkie faktury VAT zapłacone zostały przelewem bankowym.

ieliński

Znak: IDR.6140.4.2011

Sienno, dn. 17.03.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie Wójt Gminy Sienno informuje, iż:
1. Gmina Sienno w 2009 i 2010 roku nie zawierała na stałe umów z żadnym podmiotem
oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
2. Gmina nie prowadzi ewidencji dotyczącej ilości wyłapanych zwierząt lub
utrzymywanych na koszt gminy gdyż nie prowadzi wyłapywania i utrzymywania
zwierząt.
3. W związku z w/w Gmina nie ponosiła żadnych kosztów.
Informuje również iż Gmina Sienno jest gminą typowo rolniczą mino szczerych chęci w
skromnym budżecie nie jest w stanie zabezpieczyć środków na opieka nad zwierzętami. Z
trudem udaje się zabezpieczyć środki na niezbędną dla mieszkańców infrastrukturę drogową,
wodno kanalizacyjną oraz pomoc społeczną. Bez pomocy z zewnątrz Gmina nie jest w stanie
wypełniać obowiązków nałożonych ustawą o ochronie zwierząt.
W ubiegłym roku podejmowano działania mające na celu zapewnienie opieki
bezdomnemu psu, wszystkie schroniska w promieniu 200 km odmówiły pomocy tłumacząc to
przepełnieniem i brakiem wolnych miejsc, ponadto informowano iż przyjęcie jednego
zwierzęcia to koszt ok. 3000 zł.
Wójt Gminy Sienno
/-/ Stanisław Pora

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD MIEJSKI

/fZ

w SSERPCU
ul.Piastowska 11 a

09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
WSK 7021.12.2011

Sierpc dnia 25.03.201 Ir

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

W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezpańskimi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Miejski w Sierpcu uprzejmie informuje:
Posiadamy podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej w Sierpcu, ul. Traugutta 33 09-200 Sierpc, natomiast zapewnienie opieki
stałej na zwierzętami sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" Zielaskowski
Artur z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 1.
W 2010 roku liczba zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 18szt.
W związku z wykonywaniem zadania „opieka opieka nad bezpańskimi zwierzętami i ich
wyłapywanie" w roku ubiegłym miasto Sierpc poniosło koszty w wysokości 112984,60zł
natomiast w roku 2009 koszty wynosiły 87661,02zł

Z up. BURM
łfenata

Naczelnik Wydziału Spijaw
V
iK
\—.

Sprawę prowadzi:
Przemysław Burzyński
Tel.<0-24) 275-86-48
c-inail: wlun2@um.sierpc.pl
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URZĄD GMim SIEMIĄTKOWO
ul. W! B;.;V-onta 3A. 09-l35SipTiiątkowo
woj. n\;:/-m;fckie. [H;v\. żui'<>Hiii1ski

Regon (K«)5445io. N i p s i i.-oo-79-,xi5

Sicmiątkowo, dnia 10.03.2011 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 latach 2009 - 2010 r. nie miała podpisanej umowy i nie wystawiała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym nie ponosiła w tym zakresie żadnych wydatków.

WÓJT GMINY SDEUPC

09 - 200 S I E R P C

Sierpc, dnia 16 marca 2011 roku

ul. Biskupa Floriana 4
woj. mazowieckie
TełJfax 275-57-01

RGP.6140.10.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 07 marca 2011 roku (data wpływu do Urzędu
Gminy w Sierpcu - 10 marca 2011 roku) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przesyłam przedmiotowe dane.
1.

W 2009 roku Urząd Gminy w Sierpcu miał 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. Natomiast w 2010 roku Urząd Gminy
w Sierpcu do dnia 30 kwietnia 2010 roku miał 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, a następnie została zawarta umowa

w zakresie wyłapywania bezdomnych psów i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy
Sierpc z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu
przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz.
2.

W 2009 roku z terenu Gminy Sierpc wyłapano 8 bezdomnych psów

oraz 7 szczeniąt, które zostały przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt

w Pawłowie i tam objęte stosowną opieką. Natomiast w 2010 roku z obszaru Gminy Sierpc

RGP.6140.W.2011
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wyłapano 8 bezdomnych psów oraz 12 szczeniąt, które zostały przewiezione do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie (do kwietnia 2010 roku), a następnie do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie.
Łączny koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

3.

wyłapywanie"

w

2009 roku,

zgodnie

z przedkładanymi

(miesięcznie) fakturami

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, wyniósł 16 672,52
zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 52/100). Natomiast w 2010
roku łączny koszt realizacji zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", zgodnie z przekładanymi (miesięcznie) fakturami przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie (do końca kwietnia 2010 roku), a następnie
przez Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu

przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz, wyniósł 60 015,41 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy piętnaście złotych 41/100).
Sprawę prowadzi: Joanna Karolewska tel. 024275-23-31

Z up. Wójfe

Otrzymują:

L Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa
+ adres e-mail: boz@boz.org.pl
2. a/a.

RGP.6140.10.2011

Strona2z2

URZĄD MIASTA I GMINY
w Skaryszewie

Skawww 201 1 03 21
bKaryszew,/U 11 .UJ .2. i

Referat Planowania Przestrzennego,
Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
26-640 Skarysze\v. ul Słowackiego 6
tel, 48 610-30-89; ft 10-30-95

RPO.6140.31.2.2011

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.
Najbliższe schronisko dla zwierząt w Radomiu , z którego usług w skrajnych
przypadkach ( stwierdzone pogryzienia ) korzystaliśmy w latach poprzednich
( do 2006r. ) w chwili obecnej boryka się z problemami związanymi z
przepełnieniem schroniska.

Z up. BURMISTRZA

Otrzymują:
d). Adresat
2. a/a

inż. Józeffawlak
Z-ca BURMISTRZA

Strona l z

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Grażyna Dziedzic" <gdziedzic_ugskorzec@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
15 marca 2011 15:20
informacja opieka nad bezdomnymi zwierzętami

w odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 201 Ir.dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Urząd Gminy w Skórcu informuje, że w 2009 i 2010 gmina miała podpisaną umowę w zakresie pomocy
bezdomnym zwierzętom, w razie konieczności schwytania oraz dostarczenie zwierząt do schroniska z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO w Mińsku Mazowieckim.
W2009r. schylano 13 psów i dostarczono do schroniska, oraz uśpiono 3 ślepe mioty - ogólny koszt gminy
wyniósł 19 150 zł w 201 Or. schwytano 4 psy , uśpiono 1 ślepy miot, na koszt ogółem - 6200zł. płatności
jest dokonywna po przedłożeniu przez w/w przedsiębiorstwo rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia
zwierzęcia do schroniska bądź adopcji.
pozdrawiam:
Grażyna Dziedzic
tel.25631-28-64

901 i_

Słupno, dnia 17.03.2011 r.
BG.6140.6.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W związku z Państwa pismem z dnia 7 marca 2011 r. Urząd Gminy w Słupnie
informuje, że:
•

w latach 2009 - 2010 obowiązywała umowa z firmą SITA Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Parowa 20, 09-400 Płock (nr
identyfikacyjny 14623401), w zakresie obejmującym odłowienie, transport, utrzymanie w
schronisku oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt; umowa zawarta była przez
Związek Gmin Regionu Płockiego w imieniu gmin „związkowych" (w tym gminy
Słupno),

•

Urząd Gminy w Słupnie w 2009r. dziewięciokromie zlecał firmie SITA PGK
Sp. z o.o. odłowienie, transport, utrzymanie w schronisku oraz opiekę weterynaryjną
bezdomnych dot. zwierząt z terenu gminy Słupno, natomiast w roku 2010r. pięciokrotnie,

•

koszt realizacji zadania w 2009r. wyniósł łącznie 5778,00 zł, w roku 2010r. wyniósł
łącznie 5778,00 zł; za ww. zadanie Urząd Gminy w Słupnie uiszczał opłaty ryczałtowe
(miesięczne).

/O . ,
f-K Adresat,

2. a/a.

Sporządził: M. Kolasiński (024) 267-95-81

Danuta ijferwatowska
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Budownictwa
-,,,00Ho-i<i Komunalnej

URZĄD GMINY.
08-4*2 sobienie-Jeziory
aie
u
po w. Otwock
GK.6140.4.201 1

Sobienie-Jeziory, dnia 10.03.201 1 r.

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

Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach informuje, że w 2009 roku nie zostało
odłowione żadne bezpańskie zwierzę, a co za tym idzie gmina nie poniosła z tego tytułu
żadnych kosztów. W 2010 r. odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie naszej Gminy (na
podstawie umowy na czas wykonania usługi) 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
Schroniskiem dla zwierząt, którego właścicielem jest Pan Jerzy Kubrak ul. Wesoła 12,
18-500 Kolno na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.
W 2010 roku zostało odłowionych 11 bezpańskich psów. 5 z nich zostało
odstawionych do schroniska dla zwierząt w Kolnie, a 6 oddanych do adopcji.
Koszt realizacji całego zadnia w 2010 r. wyniósł 19642,00 zł. Opłata była
jednorazowa.

Stanisfa

Strona l z

S
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<sobolew@sobolew.pl>
<boz@boz.org.pl>
5 kwietnia 2011 12:37
pismo dot udzielenia inf publicznej z dnia 07 marca 2011 r

Urząd Gminy w Sobolewie uprzejmie informuje ,że w latach 2009/2010 nie
mieliśmy podpisanych żadnych umów o wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie
były dotychczas wykonywane czynności związane z wyłapywaniem zwierząt oraz
że nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z tą sprawą, gdyż taki
problem nie wystąpił, nikt nie zgłaszał do Urzędu takiej potrzeby.
Ewentualne pytania proszę kierować pod numer 025-68-25-023 wew 36
Sprawę prowadzi Pan Jan Tywanek sekretarz Gminy
Z poważaniem
Sekretariat Urzędu Gminy
w Sobolewie
Monika Szymańska

t

fll

n MIEJSKI

Sochaczew, dnia 25.03.2011

w Sochaczewie
-2IMS.6140.7.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. uprzejmie informuje, że od 01.01.2005 r. zadanie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Sochaczew wykonuje zgodnie ze statutem
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy Al.600-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 następujące koszty:
1) 2009 r. - 185 728,92 zł (wynagrodzenie personelu, opał, energia, remonty i budowa wiat i inne)
2) 2010 r. - 191 670,26 zł (wynagrodzenie personelu, opał, energia, remonty i budowa wiat i inne)
a gmina
1) 2009 r. - 93 464,82 zł (m.in. czynsz dzierżawny, zakup bud dla psów, usługi weterynaryjne, zakup sprzętu
weterynaryjnego i inne )
2) 2010 r. - 85 868,97 zł (m.in. czynsz dzierżawny, zakup bud dla psów, usługi weterynaryjne, zakup sprzętu
weterynaryjnego i inne ).
DANE ZBIORCZE O ILOŚCI ZWIERZĄT W 2009 R,

Ilość psów
Stan początkowy
Zwierzęta wyłapane/przyjęte
Adopcje
Eutanazja
Śmierć naturalna, choroby
Zwrot właścicielowi
Ucieczka
Stan na koniec roku

114
199
133
24
20
15
1
120

Ilość kotów

Ogółem ilość
zwierząt

11

125
240
151
25

41
18
1

6
0
2
25

26
15
3
145

DANE ZBIORCZE O ILOŚCI ZWIERZĄT W 2010 R,

Ilość psów
Stan początkowy
Zwierzęta wyłapane/przyjęte
Adopcje
Eutanazja
Śmierć naturalna, choroby
Zwrot właścicielowi
Ucieczka
Stan na koniec roku

25

Ogółem ilość
zwierząt
145

47

217

30
5

120
37

24

13

37

8
3
133

2
2
20

10
5
153

120
170
90
32

Ilość kotów

Z poważaniem

Dbriu,

WÓJT GMINY ŚOĆBOCIN
ul Guzikarzy9

09-110 SOCHOCIN
pow. płoński, woj. mazowieckie

Sochocin,dnial7.03.2011r.

IŚ.6140.6.2011

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 07.03.2011 r. znak: MZ 243 w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
-

w 2009 roku i w 2010 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sochocin
odbywało się na zlecenia interwencyjne;

-

w 2009 roku nie było doraźnych zleceń, natomiast w 2010 roku wyłapano 8 szt. zwierząt
bezdomnych;

-

koszt realizacji w/w zadania w 2010 roku wyniósł 5000 zł. Gmina ponosiła jednorazową opłatę
za każdorazowe umieszczenie zwierząt w schronisku.
Ponadto informuję, że w/w zadanie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XI/92/2008

Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Sochocin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

LTA
mgr inż. Elżbieta Krauze
SFKRETAR7

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Szymon Leśniczuk" <szyrnonlesriiczuk@gmail.com>
<boz@boz.org.pl>
9 czerwca 2011 12:15
Sokołów Podlaski dot. opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Sokołów Podlaski, dnia 09.06.2011

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11 maja 2011 informujemy, że miasto Sokołów Podlaski
w latach 2009 i 2010 posiadało stałą umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz na
opiekę nad bezpańskimi zwierzętami umieszczanymi w schronisku miejskim.
Koszt wyłapywania zwierząt oraz utrzymania schroniska wyniósł w latach 2009 i 2010 28.600 zł
rocznie.
Zestawienie ilości bezdomnych zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na terenie miasta w
latach 2009-2010
początek roku 2009 - w schronisku przebywało 28 psów
w ciągu roku 2009 przyjęto 30 psów, z czego oddanych do adopcji zostało 26 zwierząt oraz 4
psy poddano eutanazji.
początek roku 2010 - w schronisku przebywało 26 psów
w ciągu roku przyjętych zostało 31 psów, z czego oddanych zostało 28 zwierząt, 3 poddano
eutanazji 2 zdechły.
Pozdrawiam.
Szymon Leśniczuk

9011-06-00

URZĄD GMINY
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44
woj. mazowieckie

Sokołów Podlaski 05.04.2011
PIS.6140.5.2011

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

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim w odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011
roku informuje: W 2009 i 2010 roku Nasza Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im dalszej opieki. Ponadto w 2009 roku z
terenu Gminy zostało złapane i dostarczone do schroniska 12 dużych i 12 szczeniaków
bezdomnych psów, a w 2010 r 8 bezpańskich psów. Za złapanie i zapewnienie im dalszej
opieki poniesiono jednorazową opłatę w łącznej wysokości w 2009 roku około 20 tysięcy
złotych, a w 2010r. 26 tysięcy złotych.

Z poważaniem

z Pasik

.

Znak:6062/3/l l

Solec nad Wisłą 16.03.2011 r.

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

Wójt Gminy Solec nad Wisłą w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ' opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje , że w roku 2010 gmina nie posiada żadnej
podpisanej umowy na w/w zadanie.
W związku z tym gmina w 2010 roku nie ponosiła żadnych kosztów.
Na rok 2011 gmina zaplanowała w budżecie wydatki na ten cel w kwocie 1000 zł.

URZĄD GMINY SOMIANKA
07-203 Soiniauka. Somunika 16B
tel. (29) 741-87-90, fax. (29) 741 87 14
e-mail: somiankaWsomianka.pl
http: www.somianka.pl

Somianka, 15.03.201 Ir.

Pl. 1431.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy Somianka w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.201 Ir. (wpływ: 07.03.201 Ir.)
informuje, że w latach 2009-201 Or. Gmina Somianka posiadała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Janem Markiem Kośnik, 07-200 Wyszków, ul. Zakręzie 49. Umowę
na przyjęcie oraz utrzymanie zwierząt w schronisku podpisaliśmy z Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt S.C. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka. W 2009r. wyłapano 7 bezpańskich
zwierząt, w 2010r. było już ich 17. Całkowity koszt wyłapywania, przyjęcia i dalszego pobytu
zwierząt w schronisku w 2009r wyniósł: 10003,16 zł, w 2010r. - 29706,18 zł. Opłaty uiszczano
jednorazowo na podstawie faktury za wyłapanie oraz faktury za przyjęcie i dalsza opiekę w
schronisku.

z poważaniem
ZASTĘ
Agnieszka
^

PJTA

URZĄD GMINY w SOŃSKU
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 2(

tel 23 671 30 85, fax: 23 671 38 22

NIP 566-16-02-709, REGON: 000551214
IP.7021.1.8.2011

Sońsk, dnia 14.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 roku (data wpływu: 10.03.2011 r.) dotyczące
podania informacji o sposobie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy
Sońsk, Urząd Gminy w Sońsku uprzejmie informuje, że posiada zawartą umowę na przyjmowanie i
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.
0. z siedzibąw Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83. Ponadto informuję, że:
1. W 2009 roku Urząd Gminy Sońsk wzywał PUK Sp z o .o. do wyłapywania bezpańskich psów z
terenu gminy Sońsk 9 razy. W wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu gminy
Sońsk wyłapano 4 psy (koszt wszystkich 9 akcji to 1652,61 zł), które umieszczono w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Pawłowo.
2. Koszt związany z utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę 17.502.12 zł za 2009
rok. Wysokość płatności za opiekę wynika z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką. W 2009 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 5 do 7 psów.
3. W 2010 roku Urząd Gminy w Sońsku wzywał PUK Sp z o .o. do wyłapywania bezpańskich
psów z terenu gminy Sońsk 12 razy. W wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu
gminy Sońsk wyłapano 24 psy (koszt wszystkich 12 akcji to 2362,42 zł), które umieszczono w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Pawłowo.
4. Koszt związany z utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę 36.298.55 zł za 2010
rok. Wysokość płatności za opiekę wynika z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką. W 2010 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 7 do 21 psów.
Osoba do kontaktu: Dariusz Wiśniewski - inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska
tel.(023)671-38-14
e-mail: d.wisniewski@sonsk.pl
Z poważaniem
Otrzymują:
( l J Adresat
2. a/a

URZĄD GMINY
05-304 STANISŁAWÓW

ul Rynek 32

powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 25-757-58-58, fax 25-757-58-57
-5-

Stanisławów, dnia 10.02.2011 r

RliGK 6142.2.2011r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie.
Odnośnie pkt. l Gmina Stanisławów w 2009 i w 2010 r miała i ( ma) podpisana umowę z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO, 05-300 Mińsk Mazowiecki, reprezentowana przez
Panią Marzenę Golańska zam Zamienię ul. Leśna 23 a Gminą Stanisławów reprezentowana przez
Wójta Gminy.
Odnośnie pkt. 2 W roku 2009 l w 2010 r z terenu Gminy Stanisławów zostało odłowionych i
dostarczonych do schroniska 6 psów.
Odnośnie pkt. 3 Koszt realizacji za 2009 r i 2010 r wyniósł 7023 zł

Zup.
Grażynaffitgórska

Inspektor d/s goaoodfarki gru". temi.
rolnictwa'

Wójt Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

RGK. R.6140.12.2011

Biała, dn. 24.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do urzędu: 10.03.2011 r.)
uprzejmie informuję, że:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Stara Biała miała zawartą umowę z firmą „SITA"
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31.
Umowa ta została zawarta między Związkiem Gmin Regionu Płockiego w Płocku,
którego gmina Stara Biała jest członkiem i dotyczyła zapewnienia 5 miejsc dla
bezdomnych zwierząt w schronisku (z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i
utrzymania oraz opieki weterynaryjnej).
2. W ramach ww. umowy w roku 2009 z terenu gminy zostało wyłapanych 9 psów, a w
2010 r. -8 psów.
3. W 2009 r. koszt realizacji tego zadania wyniósł 10 000 zł, w 2010 roku - 10 000 zł.
Zgodnie z ww. umową forma płatności była ryczałtowa, miesięczna za wszystkie
miejsca pozostające do naszej dyspozycji (5 miejsc rocznie).

Otrzymują:
^L) Adresat,

2. aa.

Sprawę prowadzi: Anna Kaźmierkiewicz, tel. (24) 366 87 27.

Konto bankowe: BS w Starej Białej 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010
NIP 774-22-93-426 • REGON 000550568

/M 7.

URZĄD GMINY
26-806 Stara Błotnica
pow. bialobrzeski
woi mazowieckie

/IZ
Stara Błotnica, dnia 17.03.2011 r.

R.6140.5.2011

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

Urząd Gminy w Starej Błotnicy inforaiuje, że bezdomne zwierzęta z terenu gminy
wyłapywała w 2009 i 2010 r. Firma Usługowo-Handlowa Leszek Żurawski. 05-600 Grójec,
ul. Poświętne 15/6. W 2009 r. było złapane 45 bezdomnych psów za kwotę 12750 zł.,
a w 2010 r. było wyłapane 20 psów za kwotę 6000 zł.

GMINY

STARA KORNiCA

08-205 Komica woj. mazowieckie
tel. 0-83 358-78-22 lub 93

Stara Kornica, dn. 23.03.2011 r.

O.Z.6140.1.2011

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

Urząd Gminy w Starej Komicy w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuje że:
1. w latach 2009 - 2010 gmina nie posiadała zawartej umowy ani doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2. w 2009 i 2010 r. gmina nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem lub
utrzymaniem bezdomnych zwierząt.
Taka sytuacja wynika z faktu, iż w latach 2009-2010 nie stwierdzono faktu występowania
bezdomności zwierząt.

tara Kornict

IZAD GMINY
Stare Babice
R«?ftrst Ochrony Środowiska
'abtoa. ul. Rynek 32

Stare Babice, dnia 14 marca 2011 roku

ROŚ. 6140.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 marca 2011 roku, informuję:
1. W latach 2009-2010 Gmina Stare Babice
utrzymywanie
prowadzącym

zwierząt

w

posiadała podpisane umowy na

schronisku z Panem Zbigniewem

działalność

gospodarczą

pod

Moraczewskim
nazwą

:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300
Kutno.
2. W analogicznym okresie Gmina Stare Babice posiadała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z lek. wet. Panem Andrzejem Małkowskim, prowadzącym
przychodnię weterynaryjną w Latchorzewie, przy ul. Warszawskiej 236, gmina Stare
Babice.
3. W 2009 roku wyłapano i przekazano do schroniska 20 psów. Koszt utrzymania
zwierząt w schronisku wyniósł w 2009 roku (w tym zwierząt przekazanych do
schroniska w 2008 roku) 34 566, 04 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset
sześćdziesiąt sześć zł 04/100).
4. W 2010 roku odłowiono i przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „Przyjaciel" 12 psów. Koszt utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł
(w tym zwierząt przekazanych w 2008 i 2009 roku) 33 270 zł (słownie: trzydzieści
trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł 00/100).
5. Gmina Stare Babice za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w
schronisku płaci za każdą dobę utrzymania jednego psa. W 2009 roku stawka za dobę
utrzymania l psa wynosiła 5,93 zł brutto, natomiast w 2010 roku 6,0 zł brutto.

ÓJTA

Ochrony Środowiska

/l/Z
URZĄD G M I N Y
07-303

Stary Lubotyń, dnia 2011-03-17

.
Reaon OCC548318.NIP 759-13-26-977

INW.6140.2.2011.DW

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji 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 w 2009 r. i 2010 r. nie miała podpisanej stałej umowy, lecz udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki - usługa
wykonywana była przez Schronisko w Ostrowi Mazowieckiej.
Ad.2. W 2009 r. na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt, natomiast w 2010 r.
wyłapano l psa.
Ad.3. W 2009 r. nie ponoszono kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem
zwierząt, w 2010 r. koszty wynosiły 1792,42 zł.

Z poważaniem:

Z up.
mgr
SEKRE

JTA
j Podrez

\RZ (BMINY

r*7
Staroźreby, dnia 16,03.2011
RRiGK. 7080.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Starożreby przesyła
następujące informacje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie irn opieki?
Umowa Nr 11/41 M/2007 - Firma SITA Płock Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ui.
Przemysłowa 31, Płock
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach i kotach) wyłapanych i/iub utrzymanych na
koszt gminy w 2009 r,, a jakie w 2010 r?
w 2009 r. wyłapano - 23 psy
w 2010 r. wyłapano - 24 psy
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inną).?
w 2009 r. - 5.296,50
w 2010 r.-5.778,00
Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich
odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w ciągu pierwszego
miesiąca zgodnie z urnową Nr 11/41 M/2007 z 28,08.2007 r. - opłata miesięczna 481,50
zł przelewem.

KIERO\VMK REFERATU

!?oin«i-IWR i i.ji.isfpodiii^i Komunainej

mgr Ai 'h/| Źetechowski

WÓJT
GMINY STERDYŃ
woj. mazowieckie

Sterdyń, dnia 15.03.2011 r.

RGK. 6140.2. 2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:
1. W 2009 r. i w 2010 r. Gmina Sterdyń nie miała stałej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. W 2009 r. i w 2010 r. nie była prowadzona ewidencja wyłapywanych zwierząt,
zwierzęta (psy) wyłapywane były we własnym zakresie, poddawane obserwacji.
Zwierzęta wymagające pomocy lekarza weterynarii otrzymywały ją. Pomoc ta
przez lekarzy weterynarii udzielana była nieodpłatnie .
3. W 2009 r. i w 2010 r. Gmina nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki. Wyłapywane psy
przekazywane były nowym właścicelom. Gmina ze środków własnych ponosiła
koszt zakupu karmy dla psów będących w okresie obserwacji tj.około l 000,00 zł
rocznie.

Sprawę prowadzi:
Grażyna Saczuk

tel 025 787 00 04

WÓJT GMINY
07-104 STOCZEK

Stoczek 15.03.2010

powist węgrowsKS
WPj, mazowiecki©

RPO 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 lr., na temat

sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż
w roku 2010

Gmina Stoczek nie podpisywała stałych umów oraz nie

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a tym samym nie
zachodziła potrzeba dalszego zapewniania im opieki. Sytuacja bezdomnych
zwierząt w naszej gminie jest zjawiskiem sporadycznym nie zachodzi więc
potrzeba ich wyłapywania, a jeżeli taki problem wystąpi jest on rozwiązywany
na bieżąco. Dlatego też 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 porażaniem:

j
Mieczvsłcw Wójcik

iny w Strachówre

05-282 Strachówka
ul. CK. Norwida 6
powiat wołomińpk*
tel./fax 025-675-90-46

Strachówka, dn.10.03.2011 r.

RLG. 61.40.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.03.2011 w sprawie "opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania". Urząd Gminy w Strachówce
informuje, że gmina ma podjętą Uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki
wyłapywanym zwierzętom.
Do chwili obecnej na terenie gminy nie wystąpiło zjawisko z tego tematu,
dlatego nie były ponoszone żadne koszty związane z realizacją zadania.
W przypadku wystąpienia bezdomności zwierząt na terenie gminy Strachówka,
podpisane będą stosowne Umowy Zlecenia na wyłapywanie i utrzymanie
zwierząt z upoważnionymi do tego podmiotami.

poważaniem
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26-804 Stroffilec
ui. Piaski Nr 4

pow. bialobrzeski, wuj. mazowieckie
NIP 798-125-18-79, Regon 000547,818
tel. 7048/6191020, fax/048/6191008 W. 30

Stromiec,dnia 11 marca 2011

OS.6140.4.2011

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

04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. W 2009 i 2010 r. Urząd Gminy w Stromcu nie miał podpisanej stałej umowy
ze schroniskiem ani z podmiotem wyłapującym. Wyłapanie zwierząt w 2009 r.
zlecono Panu Waldemarowi Gródeckiemu, Interwencyjne Odławianie Zwierząt
Dzikich i Udomowionych, ul.Brwinowska 50, 05-822 Milanówek
i Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "Perro", Marzena Golańska, Zamienię,
Ul. LyCSila z-_).

2.W 2009 r. - 5 szt. psów, w 2010 r. - na terenie gminy nie wyłapano żadnego
psa.
3. 2009 r. - 7 800 zł /jednorazowa za umieszczenie w schronisku /, 2010 r. - nie
poniesino kosztów.
WÓJT

URZĄD GMINY STROMIEC
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyflkacyjną DQS GmhH za zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2008
Nr rejestracyjny certyfikatu: 319740 QM08

U R Z Ą D GMINY

06-561 w Stupsku
ul. H Sienkiewicza 10
tel.023/6531254-55,fax023/6531016
woj m a z o w i e c k i e

,
i i
Stupsk,oo
22 marcao n
201
lr.

c+

ROŚ. 6140.3.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 7 marca 20lir., dotyczący sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Stupsku informuje:
1. W 2009r. i 2010r. nie mieliśmy podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji usługę wykonuje nam Straż Gminna.
2. Nie posiadamy zbiorczych danych o ilości wyłapanych zwierząt.
3. Zarówno w 2009 jak i w 2010 roku takie usługi nie były nam świadczone, gdyż nie
było takiej potrzeby. W związku z powyższym nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych
kosztów.

P.Q. WÓJT
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URZĄD GMINY w STRYJOWIE
5 t r Z e
> n- VW««*| 32
mazowieckie

strzegowo 14.03.201 Ir.
C

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad
be/ckmnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem z dnia 07.03.201 Ir. Urząd Gminy w
StrzeROwie uprzejmie informuje:
1. W roku 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2009 i 2010 gmina nie finansowała wyłapywania i utrzymywania na swój
koszt psów i kotów.

/H Z

ITRZAD
'tel./fc»*H25 «H 45

Suchożebry, dnia 14 marca 2011 r.

GRŻ.6140.4.2011

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

Urząd Gminy w Suchożebrach w odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r.
informuje:
1. W 2009 i w 2010 roku gmina nie miała zawartej umowy z podmiotem gospodarczym
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i umieszczania ich w schronisku.
2. W 2009 i 2010 roku z terenu Gminy Suchożebry nie wyłapano bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacja zadania w 2009 i 2010 roku wynosił - O zł

W Ó|J'T
Jacek mrsti

O WE K

Sulejówek 25-05-2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 -886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.05.2011 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej w zakresie:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stale umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki?
2.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt

(psach/kotach) wyłapywanych

lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku a jakie w 2010 r.?
3. Jaki był w latach 2009 i 2010 koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę?;
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Sulejówek uprzejmie
informuje, że:
1. W 2009 roku Miasto Sulejówek posiadało umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
w

schronisku

bezdomnych

zarejestrowanym
w

Wołominie

w
przy

zwierząt

Wołominie
ul.

pod

Sikorskiego

z

Panem
Nr

97.

Markiem

Klamczyńskim,

RM-6421-3/6384,
W

2010

roku,

z

siedzibą

wyłapywaniem

i przetrzymywaniem w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Sulejówek
zajmowało się na zgłoszenie interwencyjne schronisko Nomada Dominik Andrzej
Szostak z siedzibą w Warszawie przy ul. Łyszkiewicza 18 m5, ze schroniskiem
w

Halino wie

Długiej

Kościelnej przy

ul. Szczęśliwej

55

zarejestrowanym

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod Nr 14 12 34 01.
2. W 2009 roku z terenu Miasta

Sulejówek

odłowiono i przetransportowano

do schroniska 44 bezdomne zwierzęta, natomiast w roku 2010 do schroniska trafiło 16
zwierząt.
3. W 2009 roku koszt umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku
bezdomnych zwierząt wyniósł 44000 zł, natomiast w 2010 roku koszty wynosiły
35990 zł.

Jednocześnie, pragniemy przeprosić za brak odpowiedzi na poprzednie pismo, który był
wynikiem zamieszania powstałego na skutek wprowadzania nowych zasad kancelaryjnych.
Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Jacek Górski tel. 22 783 13 20

URZĄD GMINY
06-216 SYPNIE WO

pow. makowski, woj. mazowieckie
tei. 029 7177783, fax 029 7177816
N1P 757-11-92-551, REGON 00054954?

Sypniewo 21 .marca 2011

UG.6033.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 07 marca 201 Ir. Urząd Gminy w Sypniewie
informuje, że w 2009 i 2010r. gmina nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie było takiej potrzeby.

UR7AD GMINY

Szczawin Kościelny dnia 25.03.201 Ir.

w S/.c/awinie K o ś c i e l n y m
koci poczt. 09-550

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.201 1 r. Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
przedstawia następującą informację odnośnie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
według przesłanych punktów:
1. W 2009 r. i w 2010 r. posiadamy podpisar.e stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych psów
z Firmą Usługową „Herkules „Kotliska gm. Kutno oraz ze Schroniskiem"Przyjaciel" w
Kotliskach gm. Kutno .
2. Ilość zwierząt wyłapanych i umieszczonych w Schronisku na koszt gminy w 2009 r : 10 pjtf U)
w 2010 r.: 14
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wynosił : 15 033, 13 zł. natomiast w 2010 r. :
27 216,90 zł. Były to opłaty jednorazowe za wyłapanie i przewiezienie psa do w/w Schroniska
natomiast dla Schroniska comiesięczna opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w Schronisku.

,:;-;:•-'
O z c z
%oi.'mWowieckie

Szczutowo 20 marca 2011 r.

' RI. 6140.5.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
„ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
Urząd Gminy w Szczutowie udziela odpowiedzi na zadane pytania :
1. W latach 2009 i 2010 były udzielane doraźne zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi .
2. W latach 2009 i 2010 wyłapanych było 9 szt. zwierząt ,
3. Koszt realizacji zadania wynosił w latach 2009 i 2010 -2130,88 zł
/dwatysiące sto trzydzieści zł 88/1OO/.

Zup.
Danuta

inspektor ds. Rolnictwa i Otirotu
Nieruchomościami

Urząd Gminy w Szelkowie
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków

Szelków, dnia 05.04.201 lr.

6140.4.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Szelkowie uprzejmie informuje, że w latach 2009 i 2010
nie zawarto żadnych umów odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
ponieważ nie zachodziła taka konieczność.
Z poważaniem
WÓJT

Sprawę prowadzi:
Regina Kaczmarczyk
tel. 29 7176725

WÓJT GMINY SZREŃSK

pow. mławski
woj. mazowieckie

Szreńsk2011.03.24

GGN.6140.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji 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" uprzejmie informuję iż, w 2009r. i 2010r. Gmina nie zawierała stałych
umów ani też nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki.
Brak jest danych zbiorczych o ilości wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt
gminy w latach 2009-2010 nie poniesiono również żadnych kosztów związanych z
realizacją w/w zadania.

T

Strona l z l

Od:
<ewid.tudn@poczta.onet.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2011 13:50
Temat:
opieka nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca 2011 r. uprzejmie
informuję, że Gmina Szulborze Wielkie w 2009 i w 2010 r. nie miała stałej umowy i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Z up. Wójta
Referent do spraw rolnictwa
Wiesława Nowacka

2011-04-01

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"UM Szydłowiec - Wydział Gospodarki Komunalnej" <komunalny@szydlowiec.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 marca 2011 08:35
Urząd Miejski w Szydłowcu

Szydłowiec, d n. 16.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej w przedmiocie wykonywania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Szydłowiec uprzejmie informujemy
Ad.1
w dniu 5.05.2009 Gmina Szydłowiec zawarła porozumienie na przyjmowanie psów z terenu gminy
Szydłowiec do schroniska Zwierząt w Pabianicach,, informacja BIP Urzędu Miejskiego
Ad.2.
W 2009 do schroniska dostarczono 8 szt psów, 28 psów odłowiła fundacja AZYL po psim Aniołem
W 2010 r. do schroniska w Pabianicach dostarczono 12 szt. psów
Ad. 3
koszt realizacji całego zadania
w 2009 r. wyniósł- 13407,60 zł
w 2010 r. wyniósł- 21 246,00 zł

Z poważniem
Andrzek GLuza
Wydział GKiOŚ UM w Szydłowcu

901 i-

URZĄD GMINY SZYDŁOWO
06-516S/ydłowo
ul. Mazowiecka 61

woj. mazowieckie

tel.(023)6554019, fax 6549328

Szydłowo dnia 14.03.2011r

6140.1.11

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 7 marca 2011 roku, Urząd Gminy w Szydłowie uprzejmie
informuje, że gmina nie posiada stałej umowy oraz nie udzielała
zleceń w 2009 i 2010 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009 i 2010 roku nie było przypadku wyłapywania i utrzymywania
na koszt gminy bezdomnych zwierząt.
Zdzisław Bialik
SEKRETARZ GMINY

/Ą 7

BURMISTRZ TARCZY;VA
ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn
woj. mazowieckie

GKMiOŚ.IV.6140.1.2011

Tarczyn dn. 25.05.201 Ir.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.201 Ir. (data wpływu do tutejszego Urzędu
18.05.201 Ir.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej, dotyczącej: sposobu i skutków
realizacji zadania publicznego „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wyjaśniam co następuje:
Ad. 1. W roku 2009 realizacja zadania z zakresu opieki oraz wyłapywania bezdomnych
zwierząt zajmował się podmiot: ..Firma Usług Komunalnych Beata Gawlik" z siedzibą
w: 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
pod numerem: 6707 wydanej przez: Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. W roku 2010
gmina Tarczyn posiadała zawartą umowę z podmiotami „Firma Usług Komunalnych
Beata Gawlik" z siedzibą w: 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15, wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej pod numerem: 6707 wydanej przez: Burmistrza Gminy
i Miasta Grójec, oraz Bogusławem Kowalczyk, prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą: „Gabinet Weterynaryjny Bogusław Kowalczyk" z siedzibą w: 05-505
Wola Prażmowska, ul. Słoneczna 37, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
pod numerem: 1624/09 prowadzoną przez Wójta Gminy Prażmów.
Ad. 2. W roku 2009 odłowiono 53 psy.
W roku 2010, odłowiono 81 psów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł: 45.506,00 gr.
W roku 2010 - 52.483,00 gr.
W latach 2009 i 2010 płatności dokonywano w formie jednorazowej za umieszczenie
w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

tngrint Grały na Wiiniewska-Sar

Urząd Gminy w Teresinie
ul. ZIELONA 20, 96-515 TERESIN
tel. 0-46 861 38 15 DO 17
e-mail: urzad.gminy@teresin.pl
konto: 50 9284 0005 0000 0912 2000 0020
BANK SPÓŁDZIELCZY W TERESINIE
| GMINA

FAIR PLAY

GKP.6140.3.2011

Teresin, dniaf^maja 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo, z dnia 11 maja 2011 r. poniżej przekazujemy
następuj ące informacj ę:
Ad.l.W 2009 r. i w 2010r. Gmina Teresin nie zawierała stałych umów, ani doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zgodnie z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust.2 pkt.5,
gmina Teresin dn. 02.03.2009r. zawarła umowę z gminą miasta Sochaczew, na terenie której
funkcjonuje miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek. Zgodnie z §1 w/w umowy
zleceniobiorca zobowiązany jest do przyjmowania bezdomnych psów z terenu gminy Teresin
do schroniska i sprawowania nad nimi opieki. Ponadto informuję, iż współpraca ze
schroniskiem polega na zleceniach telefonicznych dokonywanych przez Dyrektora Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Wykwalifikowany pracownik schroniska
zajmuje się wyłapaniem i dostarczeniem zwierzęcia na miejsce jego tymczasowego pobytu do czasu adopcji. Na miejscu zwierzę przechodzi wszelkie wymagane badania lekarskie i
poddawane jest ewentualnemu leczeniu. Schronisko zapewnia podstawową opiekę
weterynaryjną oraz podejmuje działania zmierzające do adopcji zwierząt.
Ad.2 Informujemy, iż w 2009 roku odłowiono i dostarczono do schroniska 8 psów,
opieką weterynaryjną objęto 3 psy.
Natomiast w 2010r. odłowiono i dostarczono do schroniska 4 psy, opieką weterynaryjną
objęto 4 psy.
Ad.3 Informujemy, iż w 2009r. za pobyt psów w schronisku, opiekę nad nimi,
odławianie i dostarczanie psów do schroniska Gmina Teresin poniosła koszty w wysokości:
21 013,67 pln, natomiast w 2010 roku koszty realizacji w/w zadania to 35 039,96pln. (na
podstawie umowy wystawiana faktura VAT •- dot. umów zleceń na rzecz opieki nad
bezdomnymi zwierzętami).
Otrzymują:
l Adresat
2. A/a
Do wiadomości:
l .GZGK w Teresinie

08-455 TROJANGW
W0'|. mazowieckie
Trojanów dn. 21.03.201 I r

OSVV.6140.01.2011

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

W związku z pismem Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ..Argos" z sicd/ihą przy
ul. Garncarskiej 37A. 04-886 Warszawa z. dnia 07.03.201 l informuje, że obecnie Gmina Trojanów nie
posiada podpisanej umowy z. żadnym podmiotem na przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym znalezionych na terenie Gminy, ponieważ wszystkie schroniska z którymi próbo\\ano
nawiązać w współprace nie są zainteresowane z powodu przepełnienia schroniska lub zakazem
przyjmowania zwierząt do schroniska. W roku 2001) Gmina Trojanów nie poniosła żadnych kosztów,
związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnianiem im opieki, natomiast roku 201 Ot
na ternie G m i n y Trojanów wystąpił jeden przypadek bezdomnego i agresywnego psa w m i e j s c o w o ś c i
Wola Korycka Górna który pogryzł jedna osobę w tym przypadku G m i n a Trojanów z w r ó c i ł a się /
prośba do przedsiębiorstwa Pwpcrro. Marzena Golańska z siedziba w Z a m i e n i l i o odłowienie w/w psa
ras\ mieszaniec. Pies został odłowiony, poddany obserwacji, i uśpiony ze . wz.ględu na to że
wykazywał nadmierna agresywność w stosunku do ludzi. Koszt jaki Gmina 1'rojanów poniosła z w/\\
zadaniem w y n i ó s ł :
- o d ł o w i e n i e bezpańskiego psa i jego uśpienie
- przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej

l 220/1
549zl

Ponadto informuje, że w ostatnich latach Gmina Trojanów nie >polkala się / problemem
bezdomnych zwierząt na swoim terenie jednak w przypadku jego wystąpienia bedzieim podejmować
jak \v w / w przypadku działania doraźne mające na celu zapewnienie opieki be/domnym z w i e r z ę t o m .
Nadmieniam również, że gdyby posiadali Państwo informacje

dotyczące

Schroniska

^tfce^o nawiązać współprace z. naszą di mina bardzo prosimy o koniaki z w/w informacją.

• / • •••-

Otrzymuj;}:

1.

Adresat

2. A/a

-

/

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"DanutaTyszka" <danuta.tyszka@troszyn.pl>
<boz@boz.org.pl>
21 marca 2011 09:45
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W związku z pismem skierowanym do naszego urzędu, Wójt Gminy Troszyn informuj e,że w 2009 r
gmina zleciła wyłapanie bezdomnych zwierząt firmie „CANIS" Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego
10/3, 07-410 Ostrołęka wyłapanie i przyjęcie do schroniska 4 szt bezdomnych psów, poniesono
koszty w kwocie 3 904 zł. W roku 20 1 0 nie wyłapywano bezdomnych zwierząt, i nie ponoszono
kosztów z tym związanych.
Z poważaniem:
Danuta Tyszka
pracownik UG Troszyn

2011-03-21

/H Z

s 010

M

&i»i *

Tczó w>dnia 24 03 201 r

' ' ''

GPR.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 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 2010 roku.
Prowadzony jest natomiast stały monitoring przy współpracy z sołtysami
oraz policją w tym zakresie.

W OkJ T,
zczak

URZĄD MIEJSKI
W Tłl2SZCZU

ul- Warszawska 10
05-240 TŁUSZCZ
UGK.6140.7.2011

Tłuszcz dnia 23 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku, dotyczące informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", informujemy:
1. W 2009 roku Urząd Miejski w Tłuszczu miał podpisaną umowę z Panem Markiem
Klamczyńskim prowadzącym Usługi Weterynaryjne w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97
umowa ta obowiązywała do 5 października 2009 roku. W roku 2010 Urząd Miejski
w Tłuszczu wyłapywanie bezpański psów zlecał Stowarzyszeniu opieki nad Zwierzętami
w Polsce Patrol Interwencyjny ul. Słoneczna 2, 05 - 205 Klembów.
2. W 2009 roku z terenu Gminy Tłuszcz odłowiono 18 psów bezdomnych, a w roku 2010
odłowiono 33 psy bezdomne
3. Urząd Miejski w Tłuszczu w 2009 roku

na wyłapywanie bezpańskich psów wydał

18000 złotych, umowa jaka obowiązaywała w 2009 roku mówiła o opłacie za każdą
wyłapaną sztukę. W 2010 roku na wyłapywanie bezpańskich psów wydał 39600 złotych
wyłapywanie odbywało się w formie zlecenia i opłaty za każdego

odłowionego

bezpańskiego psa.

DZIAŁU
odarki

Urząd Miejski w V*

,t^

05-650 Warte, Pl. Sł. Czarnieci ;
Łel. 048/665 12 00. fax: 048/665'i
pow. grójecki, woj. mszowieck.

GPK.6140.4.2011

Warka, dnia #5. czerwca 201 Ir.

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie realizacji ustawy o ochronie zwierząt Urząd
Miejski w Warce informuje, że w latach 2009 i 2010 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
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w przytulisku lub schronisku
- wyszukiwanie nowych właścicieli (adopcja)
Ponadto zleceniobiorca zobowiązany był do ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z wyłapywaniem i późniejszym utrzymaniem zwierząt (np. koszty opieki
weterynaryjnej, utrzymanie zwierząt w schronisku, koszty związane z oddaniem
zwierząt do adopcji itp.). Koszt realizacji zadania wynosił: miesięczny ryczałt w
kwocie 4100,00 zł - 2009r. i 4450,00 zł -2010r. NETTO i jest niezależny od ilości
schwytanych zwierząt.
zup.
inż. l'~nitKis~i'k Murszulck
p.o. Z A S T i i P C / K I H R O W N I K A \ V Y 1 V 1 A L U
l l'R/!-:STK/l-:NNKJ,
KOMUNAi.NKJ I MIHS/.KAMOWKJ

Sporządził:
Jakub Tuszyński
(048)665 12 12
j.tuszynski@warka.org.pl

URZĄD GMINY
WĄSEWO
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
powiat ostrowski, województwo mazowieckie
tel. 29 645 80 00 fax. 29 645 80 01
Wąsewo, dnia 23 marca 2011 r.
RI.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W

odpowiedzi

na

wniosek

z

dnia

07

marca

2011

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 2009r. odłowiono i przekazano do schroniska 2 bezdomne psy i w 2010r. 2
bezdomne psy. Koszt realizacji całego zadania w tym: odłowienie, dostarczenie,
przyjęcie i utrzymanie w schronisku 2009 r wyniósł 3260,81 zł. a w 2010roku
3080,62 zł.
3.Forma płatności: opłata jednorazowa za odłowienie, transport, umieszczenie i
utrzymanie zwierzęcia w schronisku .
Ł up V

sporządziła: Elżbieta Wardaszko tel.029 645 80 00 w. 26
e-mail:elzbieta. wardaszko@wasewo.pl

TA

URZĄD MIEJSKI
w Węgrowie

07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16

Węgrów, 22.03.2011

IOŚ.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.03.2011 roku, Urząd Miejski w Węgrowie informuje,
że Miasto w 2009 i 2010 roku miało podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
PERRO Marzena Golańska Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W 2009 roku
zostało odłowionych 8 psów, w 2010 roku zostało odłowionych 14 psów.
Koszt realizacji całego zadania (odłowienie, umieszczenie psa w schronisku) wyniosła w
2009 roku 13237,00 zł, w 2010 roku 23594,80 zł.. Formą płatności była jednorazowa opłata za
umieszczenie psa w schronisku.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Ochrr>4 Środowiska

inż.

Tomc/sffllażewski

URZĄD GMINY WIĄZOWNA
05462 Wiązoum* ul. Lubelska 59;
tel.: (0-22) 788-01-20; Ux: (0-22) 789-01-29. wew. 300;
e-mail: urzad@wiazQwna.Di, www, M

Wiązowns, 21,03.2011 r,
WAiSO- RAG. 1431.6. 2011

Biuro Ochrany Zwierząt
Fundacji dte Zwierra
u l, Garncarska 37 A
04-8S6 Warszawa

W odpowiedzi na wniosćfe z dnia 07.03.2011 r. o udostępnieni* informacji w trybte Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostąpię do informacji publicłnej (Di. U, 2 BOI Nr 112 póz, 1198 ze z m,)
Informuj^ w zakresie sposoby i skwtfeów w^tfOrtywartta zadania ^piek& nad
zwierzętami i ich wytopy wonfe" mformufę ie:
2009

2010

P£RRO", Zamienię, ul. Leśna
23,05-300 Mińsk
Mazowiecki

^NOMADA" Dominik Szostak, ul,
lyszkiewicza 18 m S, CM-4S3

Zbiorci€ dane o ilości
odłupanych k
umieszczonych w
icłiron iiku zwierząt

30 psów

2D psów

Koszt real«acji

47 SSOrOQ2i/brutto

39 040,00łł/ brutto

firma, t którą Gmina
wtazowna posiadała
podpisana

W

—l

Ponadto informuję, ż€ ponowione pr?e? Gmirtę Wązowna koszty za opiekę to jednorazowa
opłata za: odłowienie i umieszczenie bezdomnego psa w schronisku. Tym samy
nie ponosi tosżtów owiązanych i utrzymywaniem psów w schroniskach.

•.
tóietea

Wieczfnia Kościelna, dnia 14 marca 2011 roku

GKil. 6140.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 roku 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 latach 2009 i 2010
nie miała zawartych umów ani nie dokonywała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz nie poniosła żadnych kosztów za ich wyłapanie i utrzymanie.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że Gmina Wieczfnia Kościelna jest na etapie
przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.

Kierownik Refej:
Gospodarki

mgr inż(J*Aaj$tśz Gębala

/IZ

iJrząti Gminy Wieliszew

ul. Mód!Ińska l
O S - l 35 W I E L I S Z E W
-••. 782-22-32; fax 732-27-;>;

Wieliszew, dnia 18 marca 201 Ir.

OSRHU.6140.9.2011

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

Dot: wniosku z dnia 7 marca 2011 r o udzielenie informacji publicznej

I.
W roku 2009 - w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt, umowa zawarta z Lecznicą
Weterynaryjną, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk reprezentowaną przez lekarza weterynarii
Stanisława Szymczyka. Po odłowieniu, zwierzęta były przekazywane do schroniska w
Celestynowie.
Brak umów ze schroniskiem dla zwierząt.
Jedno doraźne zlecenie na odłowienie psa do schroniska w Chrcynnie przez: Fundacja
Centrum Ochrony Środowiska, Fundacja Pożytku Publicznego
W roku 2010 - w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt, umowa zawarta z :
1)

Panią Martą Iwan - Kochańską - prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

„ Gabinet Weterynaryjny" z siedzibą przy ul. Zielonej l, 05-140 Serock
2) Lecznicą Weterynaryjną, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk reprezentowaną przez lek.
wet. Stanisława Szymczyka.
3) Umowa ze schroniskiem : „ Fundacja - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Józefowie, ul. Strużańska 15, 05-119 Józefów.

II.
W roku 2009 wyłapano i przekazano do schroniska: 18 psów
W roku 2010 wyłapano i przekazano do schroniska: 56 psów i 2 koty

III.
W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 25 528,50zł - płatność za wyłapanie i
umieszczenie zwierzęcia w schronisku była jednorazowa
W roku 2010 koszt ten wyniósł: 78 506,80zł - płatność za wyłapanie i umieszczenie
zwierzęcia w schronisku była jednorazowa.
l- up. Wójta
Octeiny Śro*S""ftaSćtwa, Handk/1 U»lug
ź. Biąrbdra Łempkowska

GMiN¥
ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica
tel. 048 618 36 10
fax 04fi 618 36 11

Wierzbica 2011-03-22

RRN.6142.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
WARSZAWA
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Wierzbicy informuje:
-

w 2009 i 2010 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 2009 i 2010 roku brak było wyłapanych bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie ich
utrzymania na koszt Gminy.

SEKRETA^BMtNY
U
mgr Monżpea Banaczek

Sporz. Małgorzata Ogorzałek insp.
Tel. 486183616

Urząd Gminy w Wierzbnie
07-111 Wierzbno
woj. mazowieckie
RGOŚiK. 6140.2.2011

Wierzbno dnia, 09.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 r. /wpłynęło do Urzędu Gminy dnia
09.03.2011 r./ dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Wierzbnie udziela informacji na w/w temat według
punktów zawartych w piśmie :
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnianie im
opieki.
W 2009 r. i w 2010 r. gmina nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie zwierząt.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i /lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r. a jakie w 2010 r.
W związku z tym ,że gmina nie udzielała doraźnych zleceń i nie utrzymywano (psów i
kotów) w roku 2009 i 2010 r.na koszt gminy to nie ponoszono nakładów finansowych
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna).
Brak kosztów realizacji zadania.

mgr

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Ochrona Środ.UG Wilga" <os_ugwilga@interia.pl>
<boz@boz.org.pl>
17 marca 2011 09:01
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa pismo dotycz, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, udzielamy
informacji na zadane nam, pytania.

odn. pyt nr. 1
W latach 2009 - 2010 , Gmina Wilga nie posiadała stałych umów z organizacjiami
zajmującymi się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewniającymi im stałą opiekę.
Każdorazowo wystawiane było na ten cel oddzielne zlecenie.
odn. pyt. nr 2 i 3
W roku 2009 Gmina, poniosła łączny koszt na wyłapywanie/ utrzymywanie i usypianie
bezdomnych zwierząt w wysokości: 22 021,00 zł (14 szt. psów), w roku 2010 powyższe
zadanie kosztowało Gminę łącznie : 5 551,00 zł ( 5 szt. psów). W każdym przypadku
obowiązywała jednorazowa forma płatności.

Anna Strzeżysz
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA l GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Urząd Gminy Wilga
ul. Warszawska 38 08-470 Wilga
tel. 685-30-70 wew. 38 lub 603 088 228
e-mail: osjugwilgą@jntęria.pl
Zobacz, jak wygląda nowa Interia!
Kliknij » http://linkintpl/f294a

2011-03-17

Urząd Gminy Winnica
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
Regon: 000548360, NIP: 568-10-02-289
e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl, http://gminawinnicti.pl

te l . 23 691 40 92, 23 691 40 25

fax 236914025 we w. 25

Winnica, dnia 14 marca 2011r.

Znak sprawy: OŚ.6140.5.2011

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

f
Urząd Gminy w Winnicy w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje uprzejmie, że :
1. W roku 2009 i 2010 Urząd Gminy w Winnicy miał podpisaną umowę z Fundacją „ Centrum
Ochrony Środowiska" z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk na
a/ wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy;
b/ udzielanie całodobowego schronienia dla zwierząt w schronisku ;
c/ zapewnienie kompleksowego wyżywienia i opieki weterynaryjnej.
2. W roku 2009 wyłapano i utrzymywano na Koszt gminy 11 psów.
W roku 2010 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy l psa.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 3684,00 zł;
Koszt realizacji całego zadania w roku 201C wyniósł 2244,00 zł
Płatność za realizację zadań była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Sprawę prowadzi: Barbara Jończyk
tel. 23 69140 25 wew. 23, e-mail: barbara.jonczyk@gminawinnica.pl

URZĄD GMINY WISKITKI
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
te).: 46 855 47 58, 4685672 12
tel.:4685672 i6, 46 855 72 84
f<ix 46 855 41 5-1

NIP 8381751551, REGON 000546549
ROŚ6134/3/2011

/^ '

Wiskitki dnia 14.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"
uLGarncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 07marca 2011 w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem uprzejmie informuję.

1. W roku 2009 i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt dla podmiotu zajmującego się tego typu działalnością.
2. Ilość wyłapanych zwierząt w 2009r. wyniosła - 9 psów a w 201 Or. - 17 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 wyniósł - 10 980zł a w 201 Or. - 29 280zł.
była to forma płatności za odłów i jednorazowe umieszczenie w schronisku.

/iż
WÓJT GMINY
WIŚNIEW
sied

W0)

«""• ^'
"""
GK.6140.5.2011.JA

Wiśniew, dnia ll.03.20Hr.

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 obecnie zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zajmują się tym pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Wiśniew. Po złapaniu psy umieszczane są w kojcach z budami usytuowanymi
na ternie Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie gdzie przetrzymywane są do czasu
odnalezienia właściciela, odbioru przez osobę adoptującą lub odwiezienia do
schroniska. Kojce służą również do przetrzymywania psów w celu weterynaryjnej
obserwacji w przypadku pogryzienia ludzi co miało dwukrotnie miejsce.
Ponadto ujęte zwierzęta przechodzą „resocjalizację" w celu przyzwyczajenia ich do
ludzi, oswojenia itp. W przypadku choroby zwierzęcia lub okaleczenia w celu
udzielenia fachowej pomocy, wzywany jest (za opłatą) wzywany lekarz weterynari.
Gmina Wiśniew posiada możliwość do wstawienia na żądanie psów do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostrowii Mazowieckiej ul. Bąkówka po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu - uzgodnieniu. Gmina Wiśniew posiadała umowę
Nr A. 342/11/2009 z dnia 26.02.2009 r. na wyłapywanie psów zawartą
z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowie ul. Międzyrzecka 41
lok.36 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądownictwa pod nr 0000280310 z okresem
obowiązywania od dnia l marca 2009 r do 31.12.2010 r. Ze względu na otrzymane
pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach znak PIWR.RL.PR.250/2009
z dnia 15.06.2009 r. informujące o braku nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej przez ww.
podmiot umowa została anulowana. W celu nawiązania kontaktów, a tym samym
podpisania nowej umowy z podmiotami posiadającymi stosowne warunki i spełniające
wymagane przepisy pismem Nr GK 6073/1/2011 z dnia 10.01.2011 r. wystąpiliśmy
z prośbą do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach o przesłanie wykazu
takich podmiotów. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy w przedmiotowej sprawie
żadnej odpowiedzi.
Ad.2 W 2009 r wyłapanych zostało siedem wałęsających się psów z czego dwa zwrócono
prawowitym właścicielom natomiast pozostało pięć zostały oddanych do adopcji.
Natomiast w 2010 roku złapano 11 bezpańskich psów natomiast do adopcji oddano
7 sztuk. Pozostałe 4 sztuki przebywają w tymczasowej „ przechowalni"
i oczekują na nowych właścicieli.
Ad 3 Przede wszystkim staramy się zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom u osób
prywatnych. W znalezieniu osób chętnych do adopcji wielką pomocą służy Gminie
dziennikarka Tygodnika Siedleckiego Pani Monika Zaczyńska, będąca również
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Amicus" w Siedlcach.

Osoby adoptujące psy mogą liczyć na nieodpłatne usługi weterynaryjne, sterylizację
wszystkich zwierząt w ramach statutowej działalności ww. Towarzystwa.
Gmina posiada samochód dostawczy, którym przewożone są wyłapywane psy do
tymczasowej „przechowalni" gdzie oczekują na adopcję. Szacunkowy koszt zużytego
paliwa wynosi około 1000 zł. Natomiast opieka weterynaryjna, zakup karmy oraz
daniny społecznej wyniósł około 3250 zł. Opiekę nad zwierzętami pełnią w ramach
obowiązków służbowych pracownicy zatrudnieni w Referacie Gospodarki
Komunalnej.

Sprawę prowadzi:
Jan Adamczyk
Tel. 025 6417-313 w. 104
Tof Kmszczm

Strona l z

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Mariola Dworecks" <oswisniewo@bazagmin.pl>
<boz@boz.org.pl>
18 marca 2011 11:00
opieka nad bezdomymi zwierzętami

Urząd Gminy w Wiśniewie uprzejmie informuje, iż w 2009 i 2010 roku gmina nie podpisała umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.Nie poiniosła w zwązku z tym żadnych kosztów.
Mariola Dworecka

7011-01-18

Urząd Gminy w Wodyniach
ul.Siedlscka 43, 03-117 Wodynie
pow.siedlecki, woj.mazowieckie

REC:000550580NiP:82i-l6-6i-659

Wodynie, dnia 22.03.2011 r

IGR.6140.6.2011

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:
1. W latach 2009 i 2010 gmina Wodynie udzielała doraźnych zleceń (jednorazowe
zgłoszenia telefoniczne) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERO" , 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23.
2. W roku 2009 odłowiono z terenu gminy 4 bezdomne psy.
Koszt realizacji zadania wyniósł - 5795,00 zł brutto.
W roku 2010 odłowiono z terenu gminy Wodynie 8 bezdomnych psów.
Koszt realizacji zadania wyniósł - 11 651 zł. brutto (w tym: faktura za odłowionego
w dniu 29.12.2010 r. l psa została zrealizowana w m-cu styczniu 2011 r.)
3. Forma płatności w roku 2009 - jednorazowa. Za odłowienie l psa i uśpienie (pies w
stanie kachektycznym) -zapłacono 1037,00 zł, za odłowienie i oddanie do adopcji 3
psów zapłacono - 4758,00 zł (3x 1585,00 zł = 4758 zł).
Forma płatności w roku 2010 - jednorazowa , za odłowienie l bezdomnego psa
i umieszczenie w schronisku dla zwierząt lub oddanego do adopcji wynosiła 1586 zł.
(tj. 7x1586,00 zł =11102,00 zł).
Za odłowienie l psa - 549 zł (pies był w bardzo ciężkim stanie nie przeżył transportu).
W 2010 r. bezdomne psy z terenu gminy Wodynie oddawane były do Schroniska Dla
Zwierząt w Kolnie, Jerzy Kubrak, ul. Wesoła 12,18-500 Kolno.

Jacforiga BMkowska
Zastępca Wójta

URZ/'"

GMINY

. ' • '.vie

Wolanów dn. 24.03.2011 r.

ROŚ. 614.4.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 201 Ir. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd
Gminy w Wolanowie informuje że w 2009 i 2010 roku Gmina nie korzystała z usług
wyspecjalizowanych podmiotów
gospodarczych zajmującym się
wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt. Ponadto informuję, iż w latach 2009 i 2010 Gmina poniosła koszty
związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt (dokarmianie, leczenie usypianie psów
chorych udokumentowane badaniem lekarskim) w kwocie ok. 2 tysięcy złotych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

BMOpOjBo 'jn
003-90

Wołomin, 21-03-2011 r.

WE. t/w &.20H

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

Urząd Miejski w Wołominie w odpowiedzi na pismo z dnia 07-03-2011 r. informuje:
Ad. 1. Gmina Wołomin w 2009 r. i 2010 r. miała podpisaną urno we na Wyłapywanie, przyjmowanie
i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołomin oraz sterylizację złapanych,
bezdomnych suk z terenu Gminy Wołomin ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Patrol Interwencyjny Zarząd Główny w Klembowie, ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów.
Ad. 2. Ilość wyłapanych zwierząt w 2009 r. wynosiła 149, aw 2010 r. 219 zwierząt.
Ad. 3. W 2009 r. koszt realizacji wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 149 000,00 zł, w 2010
r. 212 965,35 zł. Formą płatności za opiekę była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia
pod opieką Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

• Radosław Wbstfewskt

Alej a Róż 2
07-200 Wyszków

Wyszków, dnia l .03.2011 r.

GKiM 6140.1.5.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca.2011 r. dot. na temat wyłapywania bezpańskich
zwierząt jak również odbioru i przetrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt Urząd Miejski w Wyszkowie informacje, że w latach 2009 - 2010 Gmina Wyszków miała
podpisane umowy:
-

na odbiór i utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku z Fundacją Centrum Ochrony
Środowiska w Nasielsku, która prowadzi schronisko w Chrcynnie;

-

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z Panem Robertem
Kulesza zam. Wyszków.

W Gminie Wyszków zostało wyłapanych i dostarczonych do schroniska następujące ilości zwierząt
-

w roku 2009 - 31 szt bezdomnych psów,

-

w roku 2010 - 24 szt bezdomnych psów.

Na poniższe zadania Gmina Wyszków wydała następujące kwoty:
1) za przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku;
- w roku 2009-31.880,00 zł
- w roku 2010-27.770,00 zł.
2) za wyłapywanie i dostarczenie bezdomnych zwierząt do schroniska:
- w roku 2009 - 22.300,00 zł
- w roku 2010 - 42.760,00 zł

NACZELNIK

WYDZIAŁU UCSPąjUKi KÓkllJlAl MEJ
MłESZKALNICtW i KGLWCMA

inż. Zdzisław, likołajczyk

/K 2
URZĄD GMINY
I MIASTA WYSZOGRÓD

ul. Rębowska 37
09.450 Wyszogróc

Wyszogród dnia 11.03.2011

UGiM-7050-5/2011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37A
WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.03.201 Ir w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania p.n „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uprzejmie
informuje, że Gmina i Miasto Wyszogród nie posiada stałej umowy na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych i w roku 2009 i 2010 nie udzieliła żadnego zlecenia na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych lub zapewnienie opieki, a tym samym nie poniosła żadnych kosztów
finansowych.
Otrzymują;
l . Adresat
2. a/a

Gnnfay j Miasta UyySzogród

URZĄD MIEJSKI W WYSM1ERZYCACH
26-811 Wyśmie^yce ui iylicKiewicza 76
>voj nazowteckie

Wyśmierzyce 2011.03.24

tel./fax:(048)6157003

PZ.IV.6074/4/ll MK

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

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 07 marca 2011 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje :
1. Gmina w 2009 r i 2010 r, nie miała podpisanej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. Na terenie gminy Wyśmierzyce w 2009 r., 2010 r. nie wyłapywano na zlecenie gminy
żadnego bezdomnego zwierzęcia.
3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem , opieką bezdomnych
zwierząt.

INSPE

.
Kośld

URZĄD GMINY
w ZABRODZIU

07-230 Zabrodzfe, ul. Wl. St. Reymonta 51

Zabrodzie, dnia 10.03.201 ir.

tel. 029 757 12 28, fax 029 757 12 61
REGON 000550397, NIP 762-14-33-294

Nr EDG 6140/2/201 lr.

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 od 2006r
- 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 2009 r. na terenie Gminy wyłapano 20 szt. bezdomnych psów.

>

W 2010 r. na terenie Gminy wyłapano lOszt. bezdomnych psów

>

W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 25.520.80 zł, forma płatności jednorazowa, za wyłapania i dostarczenie i jednorazowa za umieszczenie w
schronisku.

>

W 2010 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 14.468.zł, forma płatności
jednorazowa, za wyłapanie i dostarczenie i jednorazowa za umieszczenie w
schronisku

Zup,
owska
GMINY

GMINA ZAKROCZYM

ul. Warszawska 7,05-170 Zakroczym
NIP 531-16-64-696, REG, 013270399

Zakroczym, dnia 14.03.201 Ir.

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

Nawiązując do pisma z dnia 07.03.201 Ir. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zakroczym, informujemy, że
w roku 2010 Gmina realizowała powyższy obowiązek poprzez zlecenie usługi odławiania
i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zakroczym Lecznicy Weterynaryjnej
w Płońsku, ul. Młodzieżowa 17, reprezentowanej przez Pana Stanisława Szymczyka.
Wyłapane psy trafiały na podstawie porozumienia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Józefowie k. Legionowa.
Koszt realizacji zadania w 2010r. wynosił 18 289,54zł, w tym 17 000,00 zł opłata za dostarczenie
do Schroniska 10 szt bezdomnych psów ( 1.700,00zł/lszt) oraz l 289,54 zł - opłata za odłowienie
4 szt bezdomnych psów.
Jednocześnie informuję, że w 2009r. Gmina nie podpisała żadnej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i przyjmowanie ich do schroniska z uwagi na przepełnienie zwierząt
w schroniskach, a tym samym brak możliwości umieszczania ich tam.

Z poważaniem
£astęp<fa»u)rmistrza
Jan Mikiun

'A2.

URZĄD GMINY w ZAKRHWłl
26-652 Zakrzew
paw. iwimmi* wu* •uowtoefcte

FEIT 6140.1.2011

Zakrzew 14.03.2011r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Gminy w
Zakrzewię informuje, iż w roku 2009 i 2010 gmina nie podpisała żadnej stałej ani doraźnej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki. Ponadto w latach
tych nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt, w związku z czym nie poniesiono żadnych
wydatków.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"UG ZAŁUSKI" <ugzaluski-srodowisko@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 marca 2011 12:50
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 r. informuję, iż Gmina Załuski w roku 2009 r. i
2010 r. nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli zaistniała
konieczność odłowienia bezdomnego zwierzęcia udzielane było zlecenie weterynarzowi, który ma
stosownie uprawnienia i podpisaną umowę ze schroniskiem.
W roku 2009 odłowiono 5 bezdomnych psów, kwota poniesiona przez Gminę za odłowienie psów oraz
umieszczenia w schronisku to 4954,81 zł
W 2010 r. odłowiono również 5 bezdomnych psów, koszt 4240,53 zł
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy - Renata Gryszpanowicz, tel. kontaktowy (23) 66 19 013
wew. 122
Z poważaniem, Renata Gryszpanowicz

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusów 5944 (20110311)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
h ttp; //w w w veset. p l l u b
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Zaręby Kościelne dnia 15.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011 r dot. przesłania informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych informuje, że Gmina Zaręby Kościelne
nie posiada stałej umowy ze schroniskiem zwierząt na
wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby odłowienia zwierzęcia tut. Urząd
wysyła zlecenia do schroniska zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej. W roku
2009 zlecono odłowienie jednego psa z opłatą za odłowienie i umieszczenie w
schronisku w kwocie 1658,10 gr. W roku 2010 nie zlecano odławiania
bezdomnych zwierząt.

URZĄD GMINY ZAWIDZ
09-226 Zawidz Kościelny

pow. Sierpc, woj. mazowieckie

^

• ,

n m oni i

Zawidz dn. 17.03.201 Ir.

Nr 6134/1/2011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2011 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" , Urząd Gminy w Zawidzu informuje, że w 2009 i w 2010 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.

Z u p . WC

M2

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel 022 51 09 700

fac:02251

09888

e-mail: um@zabki.pl
Ząbki, dnia 24 marca 2011 r.

OA.1431.7.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 marca 2011 r.
(l.dz. 2233 z dnia 10 marca 2011 r. uprzejmie informuję, że od 25 września 2009 i w całym
2010 roku Miasto Ząbki miało podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami Patrol Interwencyjny ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów NIP 125-15-37-583 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. W roku 2009 wyłapano
5 psów i łączny koszt poniesiony przez Miasto Ząbki wyniósł 5000 zł (1000 zł odłowienie
i zapewnienie opieki za 1 zwierzę). W 2010 roku cena za odłowienie jednego zwierzęcia
była taka sama jak w roku 2009. Odłowiono 52 psy i koty, co dało łączną kwotę 52 000 zł.
Umowy dodatkowo przewidywały opłatę za zapewnienie opieki lekarskiej bezdomnemu
zwierzęciu wymagającemu leczenia w wysokości 100 zł/szt oraz uśpienie bezdomnego
zwierzęcia będącego w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorego w wysokości 100zł/szt.
Opłaty były wykonywane jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Sekr/Harz
MIAOT// /ZĄBKI
Patrytytt Żołnierzak

WOJ 6

G M I N Y Z B K L\ N
ul. Jana Pawła ( I I
08-106 7,buc7.vn

„,
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Zbuczyn, dn. 11.03.2011 r.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dn. 07.03.2011 r. (data wpływu 09.03.2011 r.) w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania

„opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję że w roku 2010 r. gmina nie miała
podpisanych żadnych umów stałych ani zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnianie i opieki. Bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez pracowników urzędu,
a następnie przekazywane osobom zainteresowanym ich dalszym utrzymywaniem. Do czasu
przekazania psy przebywały na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Zbuczynie.
W 2010 r. wyłapano 10 bezdomnych psów, z których 6 zostało zaadoptowanych
przez

mieszkańców

Gminy.

Obecnie

na

terenie

oczyszczalni

ścieków

znajdują

się 4 bezpańskie psy.
Koszty

poniesione

przez

Urząd

Gminy

Zbuczyn,

związane

z

i utrzymywaniem bezdomnych psów, w 2010 r. kształtowały się następująco:
- 1 178, 65 zł - koszty karmy dla psów,
- 200,00 zł - koszt wykonanych szczepień.

\2an
Zśstępc

Sporządził:
Dariusz Cegiełkowski
Tel. 25/641-63 90 w. 13

wyłapywaniem

URZAP MIEJSKI w ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ
woj. mazowieckie

Zwoleń 18.03.2011

GGR. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 marca 2011 r o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " - Urząd Miejski w Zwoleniu udziela odpowiedzi
na pytania :
ad. l w 20C9 r., 2010 r. jak i obecnie -Gmina Zwoleń zawarła umowę z Panem
Arturem Bielawskim - lekarzem weterynarii zam. Lublin ul. Legionowa 7a/6,
który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych.
Pan Bielawski Artur prowadzi gabinet weterynaryjny w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Puławach ul. Dęblińska 2.
ad. 2 w 2009 r. zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Puławach 17 psów, a w 2010 r. 22 psy.
ad. 3 koszt realizacji zadania w 2009 r. to poniesiona kwota 6062 zł,
a w 2010 r. kwota ta wynosiła 10015 zł.
Forma płatności to opłata jednorazowa wynikająca z zawartej umowy.

Sprawę prowadzi
Głód Grzegorz

Urząd Gminy w Żabiej Woli
Referat Gospodarki
Komunalnej \ Inwestycji
ul Główna 3, 96-321 Żabia Wola
oow grodziski, woj, mazowieckie
YPI 0-4635781 87.0-468578199

Żabia Wola, 17 marca 2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS-.286138
ul. Garncarska37A
04-886 Warszawa

GK1.1431.1.201
W odpowiedzi na Państwa wniosek nadesłany dnia 7 marca 2011 r. (data wpływu:
09.03.2011 r.) uprzejmie informuję, że:
1) w 2011 i 201 Or. Gmina Żabia Wola miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Usługową „Herkules" Zbigniew Szczechowicz, Kotliskaó, 99-300
Kutno
2) na dzień31 grudnia 2009 r. w schronisku przebywało 15 zwierząt, zaś na dzień 31
grudnia 201 Or. w schronisku pozostawało 31 zwierząt.
3) koszt odłowienia zwierząt w 2009r. wynosił 6.613.00zł zaś w 2010r. 8.216,00zł. Koszt
utrzymania zwierząt w schronisku w 2009r. to 3.795,20zł, a w 2010r. 27.171,81zł

. Ewa Taras

BURMISTRZ
ZELEI MOWA

Żelechów, dnia 14.03.2011r

WP. OŚr.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 marca 2011 r. informuję, że Gmina
Żelechów w latach 2009 i 2010 nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
W 2009 r. zwierzęta nie były wyłapywane, natomiast w 2010 r. z terenu Gminy
Żelechów zostało odebrane przez Stowarzyszenie KALA

F.W. Karol Kulesza ul.

Gajna 36, 16-010 Wasilków jedno zwierzę (pies). Kosz odebrania bezpańskiego
zwierzęcia w celu zapewnienia mu opieki wyniósł 1 860, 50 zł. Forma płatności za
opiekę -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Sprawę prowadzi:

BURMISTR7yttEŁECHOWA

/H?
.

,9.300 ŻUROMIN. Plac Włsudskiegp 3
woj. mazowieckie

Tel /fax (O 23) 6:

Tel. 657 25 58,11x812913

Żuromin, dnia 14.03.201 Ir

IBGKiOS 6140.2.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie w odpowiedzi na pismo z dnia
07.03.201 Ir informuje, że:
Ad.l. nie zawarliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
Ad.2. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmują się pracownicy
Straży Miejskiej, te psy są przewożone i umieszczane w klatkach przy
budynkach gospodarczych na miejskim wysypisku w Brudnicach. Obecnie jest
dwanaście psów, które są pod opieką gminy Żuromin, pracownicy wysypiska
wykonuj ą codzienne czynności związane z dokarmianiem i sprzątaniem obejść,
Ad.3. W 2009r Gmina Żuromin wydatkowała 2.477,63zł, a w 2010r
3.224,54zł na karmę i usługi weterynaryjne na psy będące w tymczasowym
miejscu przetrzymywania w Brudnicach.
^BURMISTRZA
inż. MJsnanna Biidzińska
Kierownik Wydziału Infrastruktury Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska'

URZĄD IL

Żyrardów, dnia 14.03.2011r.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt
„ Argos"
Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej
w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, Urząd Miasta

Żyrardowa

informuje:
Ad.l W roku 2009 i 2010 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt z terenu Żyrardowa z firmą Handlowo - Usługową „ Agro
- Pomorzany ", z siedzibą

w Brwinowie, ul. Słowiańska 24 reprezentowaną przez

Pana Jana Kuczmerę.
Ad.2 W 2009 r. wyłapano z terenu Żyrardowa 59 psów, O kotów.
W 2010 r. wyłapano z terenu miasta Żyrardowa 53 psy, O kotów.
Ad.3 W 2009r na realizację zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu
Żyrardowa wydatkowano kwotę 19800 zł, ( kwota ryczałtowa 1650 zł za l miesiąc,
bez względu na ilość wyłapanych zwierząt)
W 2010r. na realizację zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu
Żyrardowa wydatkowano kwotę 23400 zł, ( kwota ryczałtowa 1950 zł za l miesiąc
bez względu na ilość wyłapanych zwierząt)
Chcielibyśmy również nadmienić, iż wszystkie zwierzęta wyłapane z terenu
Żyrardowa trafiają

do żyrardowskiego

schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Żyrardowie, którego właścicielem jest gmina. W związku z powyższym
wykonawca

nie

pobiera

dodatkowej

kwoty

za

umieszczenie

zwierzęcia

w schronisku.
Z-ca P

Grzegorz jbbiękowski

