Baboszewo, 10 września 2013 roku.

II. 1431.36.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
przekazuję odpowiedzi na zadane pytania:

publicznej z dnia 02.09.2013 r.,

Ad.l
W 2012 roku Gmina Baboszewo nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki. Powyższe zadania były zlecane doraźnie Lecznicy Małych
Zwier/ąl Lekarz Weterynarii Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa .17, 09-100 Płońsk.
Ad.2
W 2012 roku z terenu g m i n y Baboszewo odłowione zostały dwa bezdomne psy.
Ad. 3
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku wynosił 2527,79x1.

Roundcube Webmail :: Informacje publiczne, Gmina Baranowo

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=336&_mbox...

Informacje publiczne, Gmina Baranowo
Wiesław B <w.bienkowski@baranowo.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.11.2013 14:18

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2013 r. Urząd Gminy w Baranowie przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznych.
1. Gmina nie posiada zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt ze względu na dużą obsadę zwierząt
schroniska nie chcą podpisać umowy.
2. Gmina w 2012 r. nie poniosła żadnych kosztów na wyłapywanie i utrzymywanie psów/kotów.
Z poważaniem,
Stanisław Panuś.

Roundcube Webmail :: RE: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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RE: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Bogumiła Rutkowska <rada@gmina-baranow.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201308:29

Gmina Baranów w 2012r. łącznie wydatkowała kwotę 32 800,50 zł na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych, za gotowość do opieki oraz faktyczną opiekę nad nimi,
From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 06, 2013 8:32 PM
To: rada@gmina-baranow.pl
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 3.
Proszę o podanie kosztu realizacji zadania w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Date:Fri, 6 Sęp 2013 14:54:48 +0200
From:Bogumiła Rutkowska
To:

Witam,
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 3 września 2013r. nadesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, uprzejmie informuję, że:
W 2012r. Gmina Baranów miała podpisane umowy z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o. ul.
Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice oraz z firmą usługo wo-handlową AGRO-POMARZANY Jan
Kuczmera, ul. Słowiańska 24, 05-840 Brwinów, zakres umów obejmował m.in. wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.
W 2012r. zostało odłowionych 27 bezdomnych psów.
W 2012r. Gmina Baranów, na podstawie zawartych umów, w formie ryczałtu dokonywała płatności
za usługi wymienione w umowach.

Bogumiła Rutkowska
Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87

z2
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Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Ochrona Środowiska <ochrona.srodowiska@belskduzy.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201307:47

Uzupełniając poprzedniego maiła informujemy, że P. Paweł Studziński przekazywał bezdome psy do schroniska dla
zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.
Z poważaniem
Weronika Piwarska
Urząd Gminy Belsk Duży
Original Message
From: mazowieckie soz
To: Ochrona Środowiska
Sent: Tuesday, October 29, 2013 11:41 PM
Subject: Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 28.10.2013 12:02, Ochrona Środowiska wrote:
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej odławiania bezdomnych zwierząt Urząd Gminy Belsk Duży
informuje:
1) gmina w 2012 roku zlecała doraźnie odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Panu Pawłowi Studzińskiemu,
2) w 2012 roku zostało wydane z budżetu gminy 16500,17 zł na odłowienie 19 bezdomnych psów,
3) jednostkowy koszt odtowienia dorosłego psa to 1500,00 zł, a szczeniaka to 325,00 zł, zwierzęta były następnie przekazywane do schroniska dla
zwierząt.
Z poważaniem
Weronika Piwarska
Urząd Gminy Belsk Duży

List przeskanowano programem ArcaMail.
ArcaVir 2012
przeskanowano 2013-10-28 12:02:37, silnik: 01:47
25-04-2013, bazy: 01:47 25-04-2013
List przeskanowano programem ArcaMail,
ArcaVir 2012
przeskanowano 2013-10-30 07:47:45, silnik: 01:47
25-04-2013, bazy: 01:47 25-04-2013

This message has been scanned by
ArcaMail. ArcaVir 2012
scanned 2013-10-28 12:02:37, engine: 01:47
25-04-2013, base: 01:47 25-04-2013
This message has been scanned by
lf ArcaVir 2012
scanned 2013-10-30 07:47:45, engine: 01:47
25-04-2013, base: 01:47 25-04-2013
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Marcin Jagiełło <m.jagiello@bialobrzegi.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Cc3i

04.09.201307:55

Tak, jest to całkowity koszt za 2012 r.
Marcin Jagiełło
UMIG Białobrzegi
W dniu 2013-09-03 17:29, mazowieckie soz pisze:
Czy podany koszt odłowienia bezdomnych zwierząt 17.060,96 zł, poniesiony przez Gminę w 2012 r.,
zawiera również koszt opieki nad nimi?
Jeśli nie, proszę o wyraźne wskazanie kwoty wydatkowanej w 2012 r. na wyłapywanie i opiekę.
A. Lechowicz, SOZ

On 03.09.2013 08:02, Marcin Jagiełło wrote:

Uszanowanie
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informujemy, że Gmina Białobrzegi zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 11
ust l Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt z późn. zmianami.
Podpisała umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Marzena
Golańska. Umowa obejmuje swoim zakresem wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Białobrzegi oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w
schronisku. Zwierzęta bezdomne przekazywane są.do Schroniska Dla Zwierząt w
Kolnie z siedź, w Kolnie, ul. Wesoła 12 lub też oddawane są do adopcji poprzez
Fundację Dla Zmniejszenia Bezdomności Zwierząt „Adoptuj Psiaka", ul. Kościelna
11, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Ponadto
Liczba odłowionych
bezdomnych zwierząt w
gminie
Liczba adopcji
Koszt odławiania
bezdomnych zwierząt
poniesiony przez Urząd

2012 rok
n

2010 rok

2011 rok

62

22

0
60.695,00

5

3

62.812,00

17.060,96

Zgodnie z umową cena jednostkowa ryczałtowa za odłowienie, dostarczenie jednego
psa do schroniska oraz dalsza opieka netto: 1.800,00 z ł , brutto (z VAT): 2.214,00 zł (słownie: dwa
tysiące dwieście czternaście złotych)
Pozdrawiam
Marcin J a g i e ł ł o
Podinspektor Wydziału Inwestycji,

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
ugbielany <ugbielany@poczta.onet.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201311:00
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W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013r. informuję, że w dniu
29,06.2012r. Rada Gminy Bielany podjęła Uchwałę Nr XVIII/122/2012 w której
został uchwalony program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na rok 2012.
W 2012 roku na terenie Gminy Bielany wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielanach z/s Bielany- Żyłaki ul.
Słoneczna 5, 08-311 Bielany.
W 2012 roku Gmina Bielany nie otrzymała zgłoszeń o konieczności wyłapania
bezdomnych zwierząt, nie wystąpiła też konieczność utrzymywania zwierząt na
koszt Gminy w związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów na ten
cel.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Ławecka Karolina
W dniu 2013-10-26 00:32:33 użytkownik mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał:

Jędrzejów, 26.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji
publicznej (w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną
w dniach 01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia
przepisanym terminie.

swój

wniosek

i oczekuje

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message —
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Sun, 01 Sęp 2013 23:05:55 +0200
From:mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
To:

na

odpowiedź w ustawowo

Wójt Gminy Bielsk
Plac Wolności 3A
R RiR

l3

Bieisk,dn. 1 0,09,20 1 3 r .

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013 roku o udzielenie informacji
publicznej roku informuję jak niżej:
Gmina Bielsk posiada zawartą umowę poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego z firmą
„SITA" Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , Płock ul. Przemysłowa 31 na odławianie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie w Schronisku dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 20,
Data zawarcia urnowy: 20 maja 2011 r., umowa Nr 5/54M/2011- ważna do 31 grudnia 2013 roku
oraz umowa na zabiegi weterynaryjne, kastracja lub sterylizacja wraz z opieką pozabiegową umowa nr 13/2012 z O l .05.2012 roku - ważna do 31 grudnia 2013 roku.
W ramach zawartych umów Wykonawca zobowiązany jest do odłowienia, transportu bezdomnych
zwierząt, utrzymania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
Gmina Bielsk zapewnia całodobową pomoc weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt. Udzielaniem takowej pomocy zajmują się lekarze Przychodni dla Zwierząt w
Bielsku.
Z terenu gminy Bielsk w 2012 roku zostało odłowionych 6 psów i przekazanych do Schroniska dla
Zwierząt w Płocku.
Koszt realizacji zadania wyniósł w 2012 roku 18.953 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Z up f Wójta
Sąjfretfrz Gminy

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
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publicznej
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Urząd Miasta <ochronabiezun@gmail.com>
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< m azowieckietćpobrona -zwierząt. pl>
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06.09.2013 12:31

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu udzielana odpowiedzi na Państwa pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

zwierzęta bezdomne z terenu gminy są przekazywane ( zgodnie z umową ) do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie Gmina Regimin woj.
mazowieckie, zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
na koszt gminy są utrzymywane dwa psy
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
koszt w postaci opłaty ryczałtowej wynosił w 2012r. - 8856zł
Ochrona Środowiska w Bieżuniu

URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05 870 Błonie, Rynek 6

t r!.. (122 725 30 04, fas 022 725 30 67
(2)

Błonie, dn. 07.10.2013r.

WRGNiOŚ.614.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 26.09.2013r. informuję, że:
1. W 2012r. Gmina Błonie miała podpisana urnowe z Panem Waldemarem Gródeckim
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Interwencyjne Odłowienie Zwierząt
Dzikich i Udomowionych z siedź, w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 50 na wykonywanie
usługi polegającej na wyłapywaniu z terenu Gminy Błonie bezdomnych zwierząt (psów i w
szczególnych przypadkach kotów) głównie psów agresywnych i transportu ich do
schroniska zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
2. Ilość wyłapanych zwierząt w 2012r. -14 psów z tego do schroniska oddano 3 psy, do
adpocji oddano 11 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012r. wynosił 50 000 zł netto + 23% VAT - opłata ryczałtowa.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: Odpowiedź

Temat

Odpowiedź

Nadawca

Ratusz <ratusz@um.błonie.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=269&_mbox.

17.10.201314:09

Dzień dobry,
zgodnie z Państwa zapytaniem informuję, że psy zostały przekazane do Schroniska
prowadzonego przez Fundację dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR" w m. Żabia Wola
Z poważaniem
Tomasz Jasiński

iloundcube Webmail :: Informacja publiczna
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Informacja publiczna
Radosław Golat <radek.golat@bodzanow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.201308:55

1. Gmina Bodzanów w 201 2r., miała podpisaną umowę dotyczącą utrzumania miejsc w schronisku z
zapewnienieniem ich odłowienia, transportu ich utrzymania i opieki weterynaryjnej z firmą SITA Płocka
Gospodarka Komunalna Sp z o. o
2. W 201 2r., z terenu gminy Bodzanów zostało wyłapanych 12 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 201 2r, wyniosła 24.000zł , forma płatności oparta jest na ilości miejsc w schronisku
( 8 miejsc.) zarezerwowanych dla Gm. Bodzanów.
Z poważaniem
Radosław Golat

om i i n ->o

Boguty-Pianki 04.09.2013

RFGG.6140.20.13

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzej w

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Boguty-Pianki informuje:
1. Gmina Boguty-Pianki w 2012 roku nie miała zawartych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki. Gmina
Boguty-Pianki zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka ,
07- 300 Ostrów Mazowiecka.
2. W 2012 roku na terenie gminy Boguty-Pianki zostało odłowionych 9 szt
psów , które po odłowieniu zostały przekazane do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka . oraz
dokonano kastracji 6 sztuk samiczek . Koszt realizacji zadania to łączna
kwota 20.771,92 zł w tym 19.379,91 zł za odłowienie i dostarczenie
psów do schroniska oraz 1.392,01 zł za kastrację samiczek. Gmina
dokonuje płatności przelewem po wykonaniu usługi.
Z poważaniem
Maria Góralczuk

Roundcube We b ma i l :: FW: FW: wniosek o udzielenie informacji pub...
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FW: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<gmina@borkowice.asi.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 13:24
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From: malgorzatasionek@wp.pl [mailto:malgorzatasionek@wp.pl]
Sent: Tuesday, September 03, 2013 1:10 PM
To: gmina
Subject: Odp: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
RUK.II.6140.4.2013

Borkowice, dnia 2.09.2013 roku.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Urząd Gminy
w Borkowicach informuje:
1.

W 2012 roku Gmina Borkowice podpisała umowę na odbiór bezdomnych zwierząt
z Przytułiskiem Opieki nad Zwierzętami-Zbigniew Jaworski, ul. Krótka 3.
05-670 Błonie oraz doraźnie zlecano odławianie zwierząt dla Przytuliska Zwierząt
w Przy susze.

2.

W roku 2012 wyłapano 3 sztuki bezpańskich psów .

3.

Koszt realizacji odłowionych i utrzymywanych zwierząt wyniósł 1845 złotych.
Płatności dokonano na podstawie faktur wystawionych przez zleceniobiorcę.

Sporządziła

<•%l

.p!

Borowie, dnia 2013-09-04

RG 6140.1.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r .
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, iż w 2012 r. na terenie gminy Borowie pojawiły się
psy bezdomne wałęsające się, które znalazły nowych właścicieli wśród miejscowej ludności
na co gmina nie poniosła kosztów.
W przypadku pojawienia się kotów bezdomnych znajdują one nowych właścicieli wśród
mieszkańców gminy, można stwierdzić wobec istniejącej rzeczywistości, problem
bezdomnych kotów na terenie gminy nie występuje.
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 niezwłocznie w celu wyłapania i
odwiezienia ich do schroniska, przez firmę do tego upoważnioną.

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

Roundcube Webmail :: informacja publiczna na temat sposobu i skut...

Temat

Nadawca
Odbiorca
Data

:

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action= print&_uid=167&_mbox..

informacja publiczna na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Rolnictwo <rolnictwo@branszczyk.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 15:23

Urząd Gminy
w Brańszczyku

Brańszczyk, dnia 1 1 .09.201 3 r.

OS.6140.6.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w
Brańszczyku informuje, jak niżej:
1. W 2012 r. Gmina Brańszczyk miała umowę na odławianie bezpańskich zwierząt z terenu gminy z
Panem Robertem Kulesza, ul. Białostocka 57, 07-200 Wyszków, natomiast umowa na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom była zawarta ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z
siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Maź.
2. W 2012 r. zostało odłowionych 19 bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł - 50.988,03 zł. Zastosowano formę

jednorazowej

opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku oraz miesięczny ryczałt, pokrywający koszty
zabezpieczenia miejsca dla psów i opieki nad n i m i przed i po sterylizacji lub kastracji oraz
dostarczenia psów po kwarantannie do gabinetu weterynaryjnego, następnie, po 10 dniach,
ponowne ich dostarczenie na usunięcie szwów oraz wszelkie koszty związane 2
powikłaniami pooperacyjnymi, a także koszty poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
psów oraz usypiania ślepych miotów.

z poważaniem
Irena Zalewska
Inspektor ds. ochrony
środowiska
i rolnictwa

Roundcube Webmail:: ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENI...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=232&_mbox..

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI
PUBLICZNEJ
Agnieszka Walisiewicz <a.walisiewicz@brochow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 10:12
Brochów, 16.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. w 2012 r. Gmina Brochów odłowienie, badanie i odwiezienie do schroniska,
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów powierzono firmie prowadzącej
działalność weterynaryjną BLIZZARD, Bartosz Gadziomski, 05-180 Pomiechówek,
Błędowo 14 a. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom powierzono Fundacji ,,
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie", 05-119 Legionowo, Józefów ul.
Strużańska 15.
2. W 2012 roku odłowiono z terenu Gminy Brochów 9 psów. Zostały one przekazane do
adopcji lub przewiezione do Schroniska.
3. W 2012 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie wydano 18 335,45 zł.

4. Gmina Brochów płaciła kwotę jednorazową za każde dostarczone do schroniska bezdomne zwierzę. Za
schwytanie psa, badanie oraz transport psa do schroniska płacono wynagrodzenie za
usługę. Za pokarm dla zwierząt płacono na podstawie wystawionych faktur.

im Q no 11 1/1.1

Roundcube Webmail :: informacja

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=263&_mbox..

informacja

Nadawca

fundusze@brok.pl <fundusze@brok.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Odpowiedź do
Data

<fundusze@brok.pl>
02.10.201314:09

Gmina Brok w przypadku potwierdzenia, że dane zwierze jest bezdomne
dokonuje jego odłowienia. Umowa na odławianie i odbieranie bezdomnych zwierząt została
zawarta pomiędzy Gmina Brok a Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Umowę tą zawarto 15.05.2012
r. i nadal obowiązuje.
W roku 2012 na terenie Gminy Brok dokonano odłowienia 7 psów.
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2012 r miał zagwarantowane środki w
wysokości 13 100,00 zł. Środki zostały wydane na cele określone w programie.
z poważaniem
Marek Jagiełło

Roundcube Webmail:: informacja na temat opieki nad bezdomnymi z...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=330&_mbox..

informacja na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Małgorzata Gawłowska <m.g.brudzen@wp.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
31.10.2013 14:35
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Brudzen
Duży, dnia
31.10.2013 r.
Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym w odpowiedzi na otrzymane zapytania drogą elektroniczną w dniu 31.10.2013
roku uprzejmie informuje:
1. Gmina Brudzen Duży posiada podpisana umowę z SITA Płocką Gospodarką Komunalną z siedzibą w Płocku za
pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 5/54M/2011 zawartą w dniu 20 maja 2011 roku i obowiązującą w
2012 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012 roku z terenu naszej Gminy zostało odłowione 10 psów i umieszczonych w Schronisku z czego 2 psy zostały
7ahranp
IdUIdllC Hn
UU
dUU|_N-JI.
zabrane
do arlnnr.ii
adopcji
Dla bezdomnych kotów zakupujemy karmę i dostarczamy opiekunowi.
l. Koszty poniesione w 2012 roku, związane z realizacją całego zadania to 20.000,00 zł. Opłatę uiszczamy miesięcznie po
jwfitawifiniu noty
nntv księgowej.
ksifinowfii
wystawieniu
Z poważaniem
Małgorzata Gawłowska
Inspektor ds. rolnych i leśnych
. Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8990 (20131031)
3

Wiadomooeae zosta a sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http_;y/wwwj_ese.tcl lub http://www.eset.com

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12,05-840 Brwinów
e-mail: brwlnow@brwinow.pl
Biuro Obsługi Interesanta:
Tel. 22 738 2615 Fax 22 729 63 90

II budynek: ul. Tadeusza Kościuszki 4a
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl
Sekretariat Zastępcy Burmistrza:
Tel. 22 738 25 66 Fax 22 729 59 40

Brwinów, dn. 16.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl

GK.6140. ^.2013

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania11, przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Brwinów informuje, że:
1. w roku 2012 została podpisana umowa na odławianie bezdomnych zwierząt (psów)
i zapewnienie im opieki z Fundacją "Przyjaciele Braci Mniejszych", z/s 05-110 Jabłonna,
ul. Modlińska 107B,
2. w roku 2012 odłowiono na terenie Gminy Brwinów 39 psów,
3. koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 117.000,00 zł. Forma płatności jednorazowa
za odłowienie i umieszczenie w schronisku.
Z up. B U R M I S T R Z A
Gmfrty Brwinów

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Wctlen-dowski

FAIR PLAY 20)2

X
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Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=190&_mbox...

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Robert Wiśniewski <r.wisniewski@bulkowo.home.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 10:55

Bulkowo, dnia 13.09.2013r.
RRA. OP.1431.127.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzej ów,
woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
02.09.2013 r. przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

Odp. na pyt. l
W 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki na
terenie gminy Bulkowo zajmowało się schronisko dla zwierząt w Płocku, ul.
Parowa 20 - zgodnie z umową zawarta pomiędzy Związkiem Gmin Regionu
Płockiego a firmą SITA - Płocka Gospodarka Komunalna Sp. zo.o.
Odp. na pyt. 2
W 2012 r. Schronisko dla Zwierząt w Płocku odłowiło, przetransportowało
oraz zapewniło utrzymanie i opiekę weterynaryjną dla pięciu bezdomnych psów
z terenu gminy Bulkowo.
Odp. na pyt. 3
Na realizację żądań związanych z bezdomnością zwierząt nasza Gmina
wydatkowała kwotę 9 216,00zł. Forma płatności - miesięcznie , na podstawie
noty obciążeniowej wystawianej przez Związek Gmin Regionu Płockiego
Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
referent ds. informatycznych, organizacyjnych i promocji.

-> m i no 11 i £.

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
teMO 25) 759 55 39, fax {O 25) 759 51 38
e-mail: ur?ad@ceglow,jl
www.ceglow.pl

IZP. 1431.4.2013.
Cegłów, dnia 22 października 201 3r.

Stowarzyszenie Obrona Zwiewąt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Zgodnie z art, 1 3 i art, 1 4 ustawy z dnia 6 września 200 Ir. o dostępie do informacji publicznej
(i)/. U. 7,2001 nr 1 12 po?.. 1 198), na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie Obrona
, W oj l Cjminy Cegłów informuje:
l . w 20 1 "i roku Cmi na Oegjów utkidata doraźnych zleceń na odławianie bezdomnych
/.w i er/,;-/ on iż zapewnienie im opieki do czasu adopcji. Zlecenia realizowane byty
p r/c1/ 1 ukowskie Towar/yMwo Opieki nad Zwierzętami.
2. Według danych zbiorczych za rok 2012. usługa odłowienia i opieki nad zwierzętami
bezdomnymi została wykonana 12 krotnie,
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 6591,84 zł, forma płatności za odłowienie i opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi, każdorazowo za odłowienie i umieszczenie w
schronisku.
Wyrażam zgodę na ponowne wykorzystanie informacji publicznej (zgodnie z Art. 23b w/w
ustawy)

,\,.,v,,Marcin KwIAi

Roundcube Webmail :: Re: Informacja na temat bezdomnych zwierząt.

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=264&_mbox.

Re: Informacja na temat bezdomnych zwierząt.

Nadawca

Marcin Rudzki <m.rudzki@ceglow.pl>

Odbiorca
Data

mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.11.2013 15:12

Witam
Tak 12 razy zapłacono za usługę odebrania zwierzęcia z terenu gminy.

Pozdrawiam
Original Message
From: mazowieckie soz
To: Marcin Rudzki
Sent: Tuesday, November 05, 2013 1:53 PM
Subject: Re: Informacja na temat bezdomnych zwierząt.
Witam,
Wg Państwa informacji usługa odłowienia miała miejsce 12-krotnie.
Czy to znaczy że na terenie Gminy odłowiono 12 psów?
A. Lechowicz, SOZ

On 05.11.2013 08:42, Marcin Rudzki wrote:
Witam
Przesyłam infirmację na temat zwierząt na terenie gminy Cegłów.
W razie pytań proszę o kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną
Pozdrawiam
Marcin Rudzki
tel. 501 243 193
m.rudzki@ceglow.pl
Original Message
From: "irc4080" <xero@ceglow.pl>
To: "Marcin" <m.rudzki@ceglow.pl>
Sent: Monday, November 04, 2013 5:29 PM
Subject: Attached Image

(20131104)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 9005

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32

Antivirus.

partOOO.txt - nie można zakończyć dekompresji (możliwe powody: zbyt mała ilość
wolnej pamięci lub miejsca na dysku albo problem z folderami tymczasowymi)
4713_001.pdf - nie można zakończyć dekompresji (możliwe powody: zbyt mała ilość
wolnej pamięci lub miejsca na dysku albo problem z folderami tymczasowymi)
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 9007 (20131105)

G M IN A € EL
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

Celestynów. dnia 11 września 2013 r,

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r.
(data wpływu do Urzędu Gminy 03.09.2013r.) informuję, iż Gmina Celestynów w 2012 r.
współpracowała w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO
Marzena Golańska. Łączna liczba zwierząt wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 roku wyniosła 22 (5 kotów oraz 17 psów). Całkowity koszt realizacji zadania
w 2012 r. wyniósł 48.339,00 zł. Opłat za opiekę dokonywano jednorazowo.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Agnieszka Lechowicz, Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, Jędrzejów
os

'

:

2. a/a
•

Promo-f..,; l informacji

^VO"
'j

Referat Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3
Dni przyjęć interesantów: poniedziałki w godz. 9°°+ 17°^wtorek - piątek w godzinach 8°° -*• 16W
Sprawę prowadzi Pani Karolina Gąsowska, l piftro, pok. 15, te!. 7897060, 7897121, wew. 101

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=inail&_action=print&_uid=205&_mbox..

Urząd Gminy Ceranów w odpowiedzi na wniosek informuje:

Ad.1.
W 2012 roku Gmina Ceranów nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2.
W 2012 roku nie utrzymywano na koszt Gminy Ceranów żadnych zwierząt.
Ad.3.
Nie dotyczy.

Anastazja Kierył
Inspektor
25/7870701
Poczta wysiana z portalu Panorama Internetu sp. z.o.o

undcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej-Gmina Chle...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=184&_mbox..

udzielenie informacji publicznej-Gmina Chlewiska
<rolnictwo@chlewiska.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.201308:25

1. Gmina Chlewiska miała umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z P.
Zbigniewem Jaworskim.
2. W roku 2012 wyłapano na terenie naszej Gminy 12 psów bezdomnych.
3. Koszt całego zadania wyniósł około 12 000 zł. - forma płatności ryczałt.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Chorzelach

06-330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1
tel (29) 751 51 61, tel./fax (29) 751 56 86
NiP 761-11-94-907, Regon: 000528480

Chorzele, dnia 12.09.2013 r.

ROZ.MJ.1431.4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwirząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam odpowiedzi na pytania:

Ad. l
Na terenie gminy Chorzele zwierzęta wyłapywane są przez pracownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

Ad. 2
W 2012 r. zostały odłowione 2 psy.

Ad. 3
Gmina Chorzele na realizacje zadań wynikających z Programu zabezpieczyła w
budżecie Gminy, środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł.

RZA
palach
/BiROWNK
:,i.;FŹRATU ROZWOJU
' M AMINY CHORZELE

Sporządziła: Marta Jaroch
Otrzymują:
1. adresat;
2. aa

loundcube Webmail :: RE: wnioseko udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=52&_mbox-.

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Chotcza <ug@chotcza.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:02
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Urząd Gminy w Chotczy udziela na wniosek z dnia 01.09.2013 r. informacji publicznej :
Ad.1. Umowa - Dariusz Kaźmierski Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi w Lipsku
Ad.2. 4 psy .
Ad.3. 7818 z), w/g zawartej umowy.
Ewa Figura
Inspektor UG
Tel.48 375 10 32

From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, September 01, 2013 10:29 PM
To: poczta@gmina-andrzejewo.pl; gminababoszewo@interia.pl; ugbar@poczta.onet.pl; urzad@gminabaranow.pl; urzad@belskduzy.pl; bialobrzegi@bialobrzegi.pl; ugbielany@poczta.onet.pl;
ugbielsk@poczta.onet.pl; umig@biezun.pl; urzad@bledow.pl; ratusz@umig.blonie.pl; gmina@bodzanow.pl;
ugbogut@wp.pl; gmina@borkowice.asi.pl; gmina@borowie.pl; sekretariat@branszczyk.pl; gmina@brochow.pl;
sekretariat@brok.pl; ug_brudzen@interia.pl; brwinow@brwinow.pl; gmina@bulkowo.pl; urzad@ceglow.pl;
ug@ceiestynow.pl; ugc@epf.pl; chlewiska@chlewiska.pl; ugchorz@poczta.com.pl; ug@chotcza.pl;
biuro@chynow.pl; umciech@ci.onet.pl; urzad@gminaciechanow.pl; gmina@ciepielow.pl;
wojt_ugczarnia@wp.pl; sekretariat@czerniceborowe.pl; czerwin@sisco.pl; urzad@czerwinsk.pl;
urzadgminy@czerwonka.pl; sekretariat@czosnow.pl; urzad@dabrowka.net.pl; debewielkie@op.pl;
gmina@dlugosiodlo.pl; urzad@gminadobre.pl; ugdomanice@wp. pl; umgdrobin@plo.pl;
ug_sekretariat_dzierzaznia@wp.pl; gmina@dzierzgowo.pl; uggarbatka@pol-tronic.pl; umg@garwolin.pl;
urzad@garwolin-gmina.pl; urzad-sekretariat@gabin.pl; gmina@gielniow.radom.pl; umig@glinojeck.pl;
wojt@glowaczow.pl; gmina@gniewoszow.pl; ug@golymin-osrodek.pl; um@gostynin.pl;
ug@gmina.gostynin.pl; goszczyn@gminy.pl; goworowo@ostroleka.home.pl; ug_gozdowo@wp.pl;
umig@gorakalwaria.pl; gmina@gorzno.ugm.pl; gmina@gozd.pl; grabow@grabow.pl; gmina@grebkow.pl;
urzad@grodzisk.pl; urzad@grojecmiasto.pl; ug_grudusk@poczta.onet.pl; uggzy@wp.pl; halinow@halinow.pl;
wojt@huszlew.pl; sekretariat@ilow.pl; ilza@ilza.pl; izabelin@izabelin.pl; urzad@jablonna.pl;
jablonnalacka@onet.pl; jadow@o2.pl; gmina@jaktorow.pl; sekretariat@jakubow.pl; jasieniec@e-bip.pl;
jastrzab@gmina.waw.pl; urzad@jastrzebia.pl; jedlinsk@jedlinsk.pl; sekretariat@jedlnia.pl;
gmina@jednorozec.pl; joniec @ugjoniec.pl; um@jozefow.pl
Subject: wnioseko udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku
publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się
z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

Q-nń 70-

loundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej zUrzędu Gm...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=306&_mbox..

udzielenie informacji publicznej z Urzędu Gminy
Chynów
Elżbieta Dobrzyńska <rolnictwo@chynow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201308:30

Urząd Gminy w Chynowie informuje:
ad. 1. Schronisko dla zwierząt Marian Drewnik ul. Kościuszki 96 08-460 Sobolew
ad. 2. Odłowiono 53szt psów
ad. 3. Całkowity koszt za wyłapywanie 57tys. Opłata jednorazowa za wyłapaną sztukę.

Roundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o dos...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&;_uia=zi<K_mDox-.

Odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej

Nadawca

Ewa Blankiewicz <e.blankiewicz@umciechanow.pl>

Odbiorca

mazowieckie@obrona-zwierzat.pl <mazowieckie@obronazwierzat.pl>

Data

C\£.C«AN(W
HM STO

12.09.2013 12:41

Ciechanów, dnia 12 września 2013 r.
Urząd Miasta Ciechanów
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
PiKS

143.29.13

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

^^

W odpowiedzi na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
wpływu do Urzędu Miasta Ciechanów: 2 września br.) informuję, że:

(data

Ad.l) Umowa w tej sprawie została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Ciechanowie
Ad.2) W 2012 r. były 132 interwencje. Średnio w schronisku przebywało 116 psów.
Ad.3) Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2012r. wyniósł 234.999,98 zł. Zapłata
odbyła się w formie ryczałtowej, miesięcznej.
z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Ewa Blankiewicz
Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UM Ciechanów

2013-09-21 14

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do i...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=247&_mbox,

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji
publicznej- uzupełnienie
Ewa Blankiewicz <e.blankiewicz@umciechanow.pl>
mazowieckie@obrona-zwierzat.pl <mazowieckie@obronazwierzat.pl >
19.09.2013 14:58

W 2012r. do schroniska przyjęto 115 psów (psy wyłapane, które były oznakowane zostały przekazane
właścicielom).
Ewa Blankiewicz
Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UM Ciechanów

1 7 1

1. Gmina Ciepielów w roku 2012 miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z P. Dariuszem Kaźmierskim - Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami
Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27 - 300 Lipsko.
2. W roku 2012 wyłapano 2 bezdomne psy
3. Koszt poniesione w 2012 r - 6000,00 zł
Kierownik RRGK i OŚ - Andrzej Hyc
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Czarnia, dnia 2013-09-24
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jfdrzejów

Urząd Gminy w Czarni uprzejmie informuje, że w roku 2012
nie były zawierane umowy, ani też udzielane zlecenia na wyłapywanie
zwierząt

bezdomnych. Nie poniesiono żadnych

kosztów

związanych z

utrzymywaniem czy umieszczaniem zwierząt w schronisku.
Na terenie gminy Czarnia nie wy stępuje problem „bezdomnych zwji

>undcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-18&_mbox=

BOROWE.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Zdzisław Kocięcki <z.kociecki@czerniceborowe.pl>
< mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
02.09.2013 12:49

k,

cal

Urząd Gminy w Czernicach Borowych odpowiada na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Ad. 1. Gmina Czernice Borowe nie prowadziła akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt w
2012r.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
Ad. 2. Gmina Czernice Borowe w 2012 roku nie wyłapywała i nie utrzymywała na swój koszt
zwierząt bezdomnych.
b. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
Ad. 3. Gmina Czernice Borowe w 2012 roku nie poniosła kosztów wyłapywania, utrzymania czy
przekazania bezdomnych zwierząt.
Na terenie gminy nie stwierdzono przebywania bezdomnych zwierząt w 2012 roku.
Z.Kocięcki

Original Message
Prom: Sekretariat
To: Sekretarz ; zdzislaw.kociecki.ug@czerniceborowe.pl
Sent: Monday, September 02, 2013 8:04 AM
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

------ Wiadomość oryginalna -----Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sun, 01 Sęp 2013 22:29:24 +0200
Nadawca:mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat: <poczta@gm i na-andrzejewo.pl>, <gminababoszewo@interia.pl>, <ugbar@ poczta. onet.pl >,
<urzad@qmina-baranow.pl>, <urzad@belskduzy.pl>, <bialobrzegi@bialobrzegi.pl>,
<ugbielanv@poczta.onet.pl>, <ugbielsk@poczta.onet.pl>, <umig@biezun.pl>,
<urzad@bledow.pl>, <ratusz@umig.blonie.pl>, <gmina@bodzanow.pl>, < ugbogut@wp.pl>,
<gmina@borkowice.asi.pl>, <gmina@borowie.pl>, <sekretariat@branszczyk.pl>,
<gmina@brochow.pl>, < sekretariat® brok.pl >, <uq brudzen@interia.pl>,
<brwinow@brwinow.pl>, <gmina@bulkowo.pl>, <urzad@ceglow.pl>, <ug@celestynow.pl>,
<ugc@epf.pl>, <chlewiska@chlewiska.pl>, <ugchorz@poczta.com.pl>, <ug@chotcza.pl>,
<biuro@chynow.pl>, <umciech@ci.onet.pl>, <urzad@gminaciechanow.pl>,
<gmina@ciepielow.pl>, <wojt ugczarnia(o)wp.pl>, <sekretaria t@czerniceborowe.pl>,
<czerwin@sisco.pl>, <urzad@czerwinsk.pl>, <urzadgminy@czerwonka.pl>,
<sekretariat@czosnow.pl>, < urząd @dabrowka. net. pl>, <debewielkie@op.pl>,
<gmina@dlugo5iodlo.pl>, <urzad@gminadobre.pl>, <ugdomanice@wp. pl>,
<umgdrobin@plo.pl>, <ug sekretariat dzierzaznia@wp.pl>, <qmina@dzierzgowo.pl>,
<uggarbatka@pol-tronic.pl>, <umg@garwolin.pl>, <urzad@garwolin-gmina.pl>, <urzadsekretariat@gabin.pl>, <gmina@qielniow.radom.pl>, <umig@glino1eck.pl>,
<wojt@glowaczow.pl>, <gmina@qniewoszow.pl>, <ug@golymin-osrodek.pl>,
<um@gostynin.pl>, <ug@g m i na. gostynin.pl>, <goszczyn@gminy. pl>,
<goworowo@ostroleka.home.pl>, <ug gozdowo@wp.pl>, <
<gmina@qorzno.ugm.pl>, <qmina@qozd.pl>, <grabow@grabow.pl>, <gmina@qrebkow.pl>,

Czemin, dnia 04.09,2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W nawiązaniu do Państwa pisma z. dnia 2 września 2013 r. w
sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielaniu następującej
odpowiedzi;
! .CZA i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / l u b zapewnienie opieki'.'
W roku 2012 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jednak w tej sprawie czynimy starania mające na celu zapewnienie
właśeicwej opieki nad zwierzętami. Wstępnie uzgodniliśmy z Schroniskiem w
Ostrowa Mazowieckiej zasady odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Czerwin.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psaebakotach) wyłapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.
'Irzeba uznać, że na terenie Gminy Czerwin przebywa niewilka liczba
bezdomnych psów.
W przypadku się ich pojawienia gmina we w ł a s n y m zakresie je odławia i
bezpłatnie je przekazuje osobom poszukującym zwierząt. W ubiegła roku
Gmina Czerwin odłowała w sumie 5 psów. Na terenie gminy nie występuje
problem bezdomnych kotów-'.
3. jaki był v\- 2012r. koszt realizacji całego zadania i iaka była forma płatności
za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
aeej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna )'?
Gmina Czerwin w koniec?,) ch przypadkach zapewnia całodobową pomoc
weterynaryjną, której każdorazowo udziela lekarz weterynarii Stanisław
Sosno wski.

•• •
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Czerwin, 12,09,2013 r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W uzupełnieniu do nadesłanego Państwu pisma w dniu 4 września 2013 r. odnośnie
punktu 3, uprzejmie informuję, iż Gmina Czerwin nie ponosi żadnych kosztów za realizację
przedmiotowego zadania. Lekarz weterynarii Pan Stanisław Sosnowski nie pobiera od tut.
jednostki samorządu terytorialnego żadnych optat.

Wyk. 2 «g|.
Eg£. nr ! ™ adtesat
EgŁ Nr 2 - a/a

Roundcube We b ma i l :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
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https:/Ypoczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=79&_mbox=.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Zbigniew Sroczyński <drogi@czerwinsk.pl>
<mazowieckie@obrona -zwierząt. pl>
05.09.2013 13:59

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r. pragnę poinformować:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina nie miała w 2012 r. podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt. Jeden przypadek wyłapania
bezdomnego psa został zlecony lekarzowi weterynarii jako doraźne zlecenie.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Jeden bezdomny pies był przetrzymywany w kojcu przez okres 2 tygodni i został przygarnięty przez rodzinę
zastępczą.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
W 2012 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Pozdrawiam
Zbigniew Sroczyński
Inspektor ds. utrzymania dróg gminnych, gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej
(24)231-58-68
drogi@czerwinsk.pl

loundcube Webmail :: odp. na pismo
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=110&_mbox..

odp. na pismo
<i.prus@czerwonka.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 11:00

Urząd Gminy Czerwonka przesyła odpwiedzi na pytania o udzielenie informacji publicznej:
Ad 1. Gmina na podstawie umowy zlecenia dokonywała wyłapywania bezdomnych zwierząt. W 2012 roku było
to Schronisko w Kruszewie, Wiesława Rykowska, Kruszewo 34/35, gm. Goworowo.
Ad 2. W2012r. wyłapano 2 szt. psów.
Ad 3. W 2012r. był to koszt. 3.690 zł (jednorazowe za umieszczenie w schronisku).
Iwona Prus
tel. (29)7179505 wew. 43

?n n .ng.no 7?-46

Roundcube Webmail :: Re: FW: wniosek o udzielenie informacji publ...
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https://poczta.eal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=72&_mbox=..

Re: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Andrzej Gołębiowski <gospodarkagruntami@czosnow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 10:44

n cal

W dniu 2013-09-05 10:39, Andrzej Gołębiowski pisze:
W dniu 2013-09-02 09:23, Sekretariat Urząd Gminy Czosnów pisze:
W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję informację dotyczącą programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi realizowanego przez Gminę Czosnów w 2012r.
Odp. na pytanie 1.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się na podstawie zawartej umowy firma "BLIZZARD"z
siedzibą w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechowek, reprezentowaną przez Pana Bartosza Gadzimskiego.
Zwierzęta były przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych "Przyjaciel" z siedzibą w
Kotliska 13, gm. Kutno, 99-300 Kutno, lub przekazywane do adopcji przez "Fundację Wzajemnie Pomocni"
Wojszczewice 6, 05-180 Pomiechowek. Zwierzęta biorące udział w kolizjach drogowych miały zapewnioną
opiekę i leczenie na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Małgorzatą Szmurło, Błędowo 14,
05-180 Pomiechowek.
Odp. na pytanie 2.
W 2012r. wyłapano 40szt psów, (kotów nie wyłapywano).
Średni stan utrzymywanych zwierząt w schronisku na koszt gminy w 2012r. - 28szt.
Odp. na pytanie 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2012r wyniósł 102 848,32zł.
Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką (schronisko) lub
przekazania do adopcji na podstawie umowy adopcyjnej poprzez fundację.
Pozdrawiam
Andrzej Gołębiowski
Urząd Gminy Czosnów

From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, September 01, 2013 10:29 PM
To: poczta@gmina-andrzejewo.pl; gmina ba boszewo(g)i nteria.pl; ugbar@poczta.onet.pl;
urzad@gmina-baranow.pl; urzad@belskduzy.pl; bialobrzegi@bialobrzegi.pl;
ugbielany@poczta.onet.pl; ugbielsk@poczta.onet.pl; umig@biezun.pl; urzad@bledow.pl:
ratusz@umig.blonie.pl; gmina@bodzanow.pl; ugboqut@wp.pl; qmina@borkowice.asi.pl;
gmina@borowie.pl; sekretariat@branszczyk.pl; gmina@brochow.pl; sekretariat@brok.pl;
ug brudzen@interia.pl; brwinow@brwinow.pl; gmina@bulkowo.pl; urzad@ceglow.pl;
ug@celestynow.pl; ugc@epf.pl; chlewiska@chlewiska.pl; ugchorz@poczta.com.pl;
ug@chotcza.pl; biuro@chynow.pl: umciech@ci.onet.pl; urzad@gminaciechanow.pl;
gmina@ciepielow.pl; wójt ugczarnia@wp.pl; sekretariat@czerniceborowe.pl;
czerwin@sisco.pl; urzad@czerwinsk.pl; urzadgminy@czerwonka.pl; sekretariat@czo5now.pl;
urzad@dabrowka.net.pl; debewielkie@op.pl; gmina@dlugosiodlo.pl; urzad@gminadobre.pl;
ugdomanice@wp. pl; umgdrobin@plo.pl; ug sekretariat dzierzaznia@wp.pl;
gmina@dzierzgowo.pl; uggarbatka@pol-tronic.pl; umg@garwolin.pl; urzad@garwolinqmina.pl: urzad-sekretariat@gabin.pl; gmina@gielniow.radom.pl; umig@glinojeck.pl;
wojt(g)g l o waczow.pl; gmina@gniewoszow.pl; ug@qolymin-osrodek.pl; um@gostynin.pl;
ug@gmina.gostynin.pl: goszczyn@grniny.pl; goworowo@ostroleka.home.pl;
ug gozdowo@wp.pl; umig@gorakalwaria.pl; gmina@gorzno.ugm.pl; gmina@gozd.pl;
grabow@grabow.pl; gmina@grebkow.pl; urzad@grodzisk.pl; u rząd@grojecmiasto.pl;
ug grudusk@poczta.onet.pl; uggzy@wp.pl; halinow@halinow.pl; wojt@huszlew.pl;
sekretariat@ilow,pl; ilza@ilza.pl: izabelin@izabelin.pl; urzad@jablonna.pl:
jablonnalacka@onet.pl: jadow@o2.pl; gmina@jaktorow.pl; sekretariat@jakubow.pl:
jasieniec@e-bip.pl; 1astrzab@gmina.waw.pl; urzad@jastrzebia.pl; 1edlinsk@jedlinsk.pl;
sekretariat@jedlnia.pl: gmina@jednorozec.pl; joniec @ugjoniec.pl; um@1ozefow.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

loundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r.

Temat

/

https:/ poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=31&jTibox=.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r.

Nadawca

Krystyna Augustyniak <augustyniak@dabrowka.net.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia
Data

<augustyniak@dabrowka.net.pl>
03.09.201309:09

cal

Urząd Gminy Dąbrówka w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013r. uprzejmie informuje, że :
Gmina Dąbrówka zawarła umowę na odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt z Zygmuntem
Dworakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Dworakowski Zygmunt we wsi Radysy 13,12-230 Biała Piska.
W roku 2012 odłowiono 14 bezdomnych psów, w tym 5 psów przekazano do schroniska^ psów po
przeprowadzeniu sterylizacji przekazano do adopcji osobom fizycznym.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł 10 100 złotych. Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w
schronisku.
Urząd Gminy Dąbrówka
Krystyna Augustyniak
Tel.29 757 80 14
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D?-* Wielkie., 06,11,2013 r.

Szanowna Pani,
W związku 't wnioskiem o udo-stepMesfe m formacji publicznej z dnia 26.10,2013 r.,
.który wplYiw! po mx pierwszy do tutejszego ursjdu dnia 28.10.2013 r., udzielam odpowiedzi
na poniższe pytania;
1. Czy i z Mm
miała w 2012 roku stałe omowy albo udzielała
na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/łub zapewnienie im opieki?
- Gmina poprzez umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO
Marzena Golańska, Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.
504272700, która dla gminy wykonuje usługi polegające na odławianiu bezdomnych
zwierząt i umieszczaniu ich w Schronisku dla Zwiemjt lub
osobie
adoptującej, zapewnienie całodobowej opieki weterynaiyjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Dębe Wielkie.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psacbAotach) wyłapanych i/lub
na koszt gminy w 2012 roku?
- 12 sztuk,
3. Jaki byt w 2012 roku koszt realizacji całego
i jaka była forim płatności m opięte
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtową oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
- Koszt realizacji całego zadania wyniósł 19372,50 zł brotto. Płatność była oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pad
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Nadawca
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Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=353&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Katarzyna Szymańska <k.szymanska@debewielkie.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
07.11.201311:41
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Witam serdecznie,
Przepraszam za przeoczenie. Bezdomne psy w 2012 roku były przekazywane do
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie.
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów, a także do Schroniska dla zwierząt Jerzy Kubrak
ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno.
Pozdrawiam,
Katarzyna Szymańska r
podinsp. ds. ochrony Środowiska oraz ochrony zwierząt
From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, November 06, 2013 3:05 PM
To: Katarzyna Szymańska
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 06.11.2013 14:51, Katarzyna Szymańska wrote:
Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pani wniosek.
Pozdrawiam,
Katarzyna Szymańska
podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt.

i 1 1 m TT .

URZĄD GMINY
ul. Kościuszki 2
07-210 Dtngosłodlo
teł. (029) 14 12 512;' (029) 74 12 S33
e-mail; g« n in a@d lu gos Un.l łu.pl

Długosiodlo, dnia 26 września 2013 r,

EZJ140.7.2013.BK

Ftf «r Agnieszka Lacho wieź
Stowarzyszenie Obrona

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01,09,2013 r, uprzejmie informuję:
1, W 2012 r. Gmina Długosiodło miałmzawratąumowę ze Schroniskiem dla Sc^Jomnych Zwierząt
s.c. z siedzibą przy ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2, W 2012 r. odłowiono około 40 psów i przekazano je do w/w schroniska.
3, Na całe zadanie w 2012 r, wydatkowano kwotę 89.925,29 zł. Zgodnie z umową obowiązywała
jednorazowa opłato m każdego odłowionego psa.
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Osoba do kontaktu:
Beata Kielcxewska
td. (29) 74 12 526 wew. 37
c-ra«iL
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DOBRE
WÓJT GMINY

Dobre, 15.11.2013r.

GKI. 6140. 17.2013
mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 07 listopada 2013
roku informuje co następuje:
- w 2012 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt podmiotowi
zewnętrznemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "PERRO". Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
- w 2012 roku odłowiono trzy psy
- koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 4.836.00 złotych.

Krzysziof~Raazw

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

**

uii Mars*. PHsuclstócgo 12

00-210 Drobin, pow. pittcki

-,6rK'fel6o- 10-62
tel
RRG.RO.1431Ą.20B

Drobk, dn, 03.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona zwierząt
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 roku
( data wpływu do urzędu pocztą elektroniczną: 02.09.2013 r,), w odpowiedzi na zadane w piśmie
pytania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informuje:
1. Gmina Drobin ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt SITA
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parowej

2'0 w Płocku, w

ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.
Odławianiem zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drobin zajmuje się w/w schronisko.
Zakres urnowy obejmuje:

odłowienie, transport i utrzymanie zwierząt

oraz opiekę

weterynaryjną zgodnie z obowiązuąeymi przepisami.
2. W 2012 roku z terenu gminy Drobin zostały odłowione 2 psy
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku: 12.888,00 zł.
Płatność podmiotom współpracującym z gminą w ramach realizacji zadania "zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie" uiszczana jest w formie opłaty
ryczałtowej.

Otrzymują;

1. Adresat ( e'mail: mQzawieckie(d>.obroria-zwierzat.pl)
2.RRGa/a

Sprawę prowadzi podimp. ds ochrony i dróg gminrjych K. Reg«.lińska tel.24/2(501441 xv..!22

OŚR, 1431,14.2013

Dźierzgowo, 17.09,2013r.

Stowarzyszeni* Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02,09.2013roku wyjaśniam, że Gmina
Dzierzgowo nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki w 2012 roku, jak również nic były przeprowadzane akcje odłowu
zwierząt.

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnntxfe_uid=162&jribox.,

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy <urzad@garbatkaletnisko.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 14:25

From: Urząd Gminy [mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl]
Sent: Wednesday, September 11, 2013 2:25 PM
To: 'mazowieckie@obrona-zwierzat.p'
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: Urząd Gminy [ma i Ito: u rząd (cDgarbatkaletnisko.pl]
Sent: Wednesday, September 11, 2013 12:52 PM
To: 'mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl'
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: Urząd Gminy [mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl]
Sent: Wednesday, September 11, 2013 12:33 PM
To: 'Urząd Gminy'
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko odpowiadając na Państwa wniosek o udzie!;enie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy;
W 2012 r. gmina miała podpisaną umowę na usługę obejmująca wyłapywanie i
umieszczanie w schronisku dla zwierząt bezdomne koty i psy z terenu Gminy GarbatkaLetnisko. Umowa była zawartą z dr, n. wet. Jackiem Krasuckim, lekarzem weterynarii,
który był właścicielem Przychodni dla Zwierząt Ani mai-Wet
w Puławach ul. 3-go Maja 8/11 i administratorem Przytuliska dla Bezdomnych Zwierząt
w Puławach u . Dęblińska 2, 24 - 100 Puławy.
W 2012 r. z terenu gminy odłowiono 3 psy bezdomne i koszt realizacji całego zadania
wyniósł 2 400,00 zł.
Ww usługi wykonywane były w zależności od potrzeb, każdorazowo po uprzednim
telefonicznym zawiadomieniu.
Wynagrodzenie płatne po wykonaniu usługi.
Z poważaniem Krystyna Jagiełło

From: Urząd Gminy [mailto:urzad@qarbatkaletnisko.pl]
Sent: Monday, September 02, 2013 8:40 AM
To: krystynajagiello@garbatkaletnisko.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, September 01, 2013 11:06 PM
To: boi@umciechanow.pl; ug@gminagostynin.pl; urzad@garbatkaletnisko.pl;

Garwolin, dnia 05-09-2013 r.

KS. 6140.11,2013

Stowarzyszeń/e Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Agnieszka Lechowicz

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich odławiania informujemy, że w roku w 2012. z terenu miasta Garwolin
odłowionych zostało 4 szt. bezdomnych psów, Z tego jeden został poddany obserwacji w kierunku
wścieklizny, a następnie oddany do adopcji mieszkance Garwolina, do której się przybłąkał, jeden
oddany do schroniska w Celestynowie schwytany przez naszą mieszkankę, która jest wolontariuszką
tego schroniska. Natomiast pozostałe dwa dostarczone zostały do schroniska w Kolnie. Usługi w tym
zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z Mińska Mazowieckiego ul. Leśna 23, 05
- 300 Mińsk Mazowiecki na zlecenie Urzędu, które po każdorazowym odłowieniu przekazuje do Urzędu
fakturę za odłowione zwierzęta z załączonym potwierdzeniem umieszczenia ich w schronisku lub
zaświadczeniem o oddaniu do adopcji z danymi osoby adoptującej. Ogólny koszt odłowienia i oddania
do adopcji psów w 2012 r. wyniósł 10 516, 50 zł.
Informujemy jednocześnie, że pracownicy Urzędu Miasta każdorazowo po odebraniu zgłoszenia
od mieszkańców o biegających psach po ulicach miasta sp«wdzają wspólnie ze Strażą Miejską ten fakt i
w znacznej ilości przypadków psy są już na podwórkach swoich właścicieli, a bezdomne odławiane.
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inspektor Wydz. KS Albert Baran S (75) 786 42 43
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Roundcube Webmail:: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
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Data

https://poczta.cal,pl/?_task=mail&_action=print&_uid=234&_mbox..

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Grzegorz Góźdź <grzegorz.g@garwolin-gmina.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 13:14

• stowarzyszenie_20130917102038.pdf (322 KB)

Garwolin, dnia 16.09.2013 r.
KS.6140.7.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnieniu informacji publicznej z
dnia l września 2013 r. udzielam poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:

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

2.

3.

Odpowiedź: Gmina Garwolin w 2012 r. miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Pana Zygmunta Dwórakowskiego z/s
Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odpowiedź: W 2012 r. z terenu gminy Garwolin zostało odłowionych 7 szt. psów.

Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Odpowiedź: Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 10.737 zł. Gmina
Garwolin płaciła powyższemu Schronisku jednorazowo za każde umieszczone
bezdomne zwierzę w schronisku.
Tomasz Łysiak
(-)
Wójt Gminy Garwolin

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Góźdź - Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa,
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. (25) 6820560 wew. 45

1/1-1,

Roundcube Webmail :: RE wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=159&_mbox.

&ABIN
Temat
Nadawca

RE wniosek o udzielenie informacji publicznej
Ula Lemanowicz <u.lemanowicz@gabin.pl>

Odbiorca
Data

< mazowieckie(8iobrona-zwierzat.pl>
11.09.201313:52
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• oledata.mso (7 KB)

URZĄD MIASTA I GMINY w GĄBINIE
09-530 GĄBIN, UL. STARY RYNEK 16,
TEL. 24 2674150, TEL/FAX 24 2771256

Gąbin, dn. 11,09.2013 r.
K.OŚ 6232.1. 19 .2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt.

dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki?
Gmina Gąbin posiada podpisaną stałą umowę na wyłapywanie oraz opiekę z następującą firmą - Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parowa 20 w Płocku,
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
W roku 2012 zostało wyłapanych 8 psów bezpańskich z terenu Miasta i Gminy Gąbin
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł ok. 11650 zł.

Podana kwota stanowi sumę wszystkich kwot za usługi (wyłapanie, transport, opiekę i utrzymanie), gdyż na wszystkie z nich
podpisana jest umowa z jednym podmiotem gospodarczym tj, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Płockiej Gospodarki
Komunalnej Sp, z o.o. z siedzibą w Płocku i wystawiana jest jedna faktura bez rozbicia na koszty - opłata ryczałtowa za 3 szt.
zwierząt.

Z poważaniem:
Ulka Lemanowicz

nsp ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin
tel. 24 267 41 65

Loundcube Webmail:: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=300&_mbox..

wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

bozenakucharczyk <bozenakucharczyk@poczta.onet.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

29.10.2013 14:30

Witam.
1. Rok 2012 - Gmina Głowaczów udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezpańskich
psów:
Przytulisko Zwierząt
Biedrzycka Ewa
Małe Boże 38
gm. Stromiec
2. Liczba wyłapanych psów bezdomnych w 2012r. - 44.
3. Koszt realizacji zadania - 13200 zł.
Bożena Kucharczyk
Gmina Głowaczów

20H-10-29 23:21

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=265&_mbox..

oundcube Webmail:: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Informacja publiczna
U.G. <gmina@gniewoszow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.10.201310:28

Gniewoszów dnia, 3,10,2013r.
URZĄD GMINY Gniewoszów
26-920 Gniewoszów
ul. Lubelska 16
GK 1431.3.2013

Stówa rży sze n i e
Obrona zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa wniosek, na podstawie Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję,
1. Gmina w 2012 roku nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W dniu 2,05,2013 r. zawarła
umowę z Gabinetem Weterynaryjnym CAIWET - usługi weterynaryjne ul.
Sienkiewicza 12/19 24-100 Puławy, na odławianie i opiekę bezdomnymi
zwierzętami.
2. W 2012r. nie odłowiono na naszym terenie bezdomnych psów.

SEKRETARZ

Izabela Kierasińska

Gołymin-Ośrodek, dnia 30.10,2013 r.

105,1431.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2013 r. uprzejmie informuję, że :
1) W 2012 r. Gmina Gołymin-Ośrodek miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
terenu gminy i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie /k
Ciechanowa.
2} W 2012 r, łącznie z terenu Gminy wyłapano 6 psów. W schronisku dla bezdomnych zwierząt,
w zależności od miesiąca przebywało jednocześnie od 4 do 6 psów,
3) Koszt realizacji całego zadania wyłapywania i utrzymania w schronisku bezdomnych psów w
2012 r, wyniósł 15 389,50 zł w tym:
a.

za wyłapywanie: 3 003,40 zł,

b, za utrzymanie psów w schronisku: 12 386,10 zł.
Opłata za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt w schronisku i wynosiła 10 zł +
VAT za dzień dla każdego psa.
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MIASTO
BB.1461.65.2013

Gostynin, 5.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj.śląskie

następuje:

W odpowiedzi na zapytania na temat ochrony zwierząt,

informuję co

ad. l Gmina Miasta Gostynina w roku 2012 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych i wałęsających się zwierząt domowych z terenu miasta Gostynina oraz ich
transport do schroniska ze Zbigniewem Szczechowiczem, prowadzącym Firmę Usługową
„Herkules" z/s w Kotliskach, 99-300 Kutno.
Ponadto Gmina nasza, kolejny już rok ma podpisaną 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.
ad.2 W roku 2012 wyłapano z terenu Gminy Miasta Gostynina i przekazano do schroniska
21 psów.
Na dzień 31.12.2012 roku stan naszych zwierząt w schronisku wynosił 38 sztuk.
ad.3 Koszt realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami w Schronisku za rok 2012
wyniósł 77.967,60 złotych, tj. 6,45 zł. brutto za "psodobę".
Zgodnie z zawartą umową płatność za powyższe usługi uiszczana jest w systemie
miesięcznym na podstawie wystawianych faktur.

Z poważaniem
Anna Wilińska
Zastępca Naczelnika
Biura Organizacyjnego
Burmistrza

Informację przygotowała:
Małgorzata Sandecka - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej
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(fOSTMNIN
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

udzielenie informacji publicznej
Bożena Durma <geodezja@gminagostynin.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat,pl>
09.09.2013 12:56

Witam
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywana! zadania
"opieka nad bezdomnymi ziwrzętami i ich wyłapywanie" w 2012 roku 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 35 psów, które zostały umieszczone w schronisku na koszt gminy.
3. Na realizację w/w zadań w 2012 roku wydatkowano 79 123,20 zł w tym:
- koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem bezdomnych
psów
11 275,28 zł
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów umieszczonych przez Urząd Gminy
Gostynin
67 847,92 zł
Z poważaniem
Bożena Durma
Kierownik Referatu Geodezji,
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Ań 1 A i £ . i •

Koundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=148&_mbox.

udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Bożena Durma <geodezja@gminagostynin.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

10.09.2013 15:28

cal.pi

Informuję, że na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 roku Gmina miała podpisaną umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski, 99-300 Kutno, Kotliska
13, natomiast na odławianie zwierząt z Firmą Usługową "Herkules" Zbigniew Szczechowicz, 95-100 Zgierz,
Słowik ul. Gdańska 107.
Bożena Durma
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umdcube Webmail :: Re: odpowiedź

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=21&_mbox=.

Re: odpowiedź
Dariusz Maćkiewicz <d.mackiewicz@goszczyn.com.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
02.09.2013 15:02
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Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam informacji:
czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp.: W 2012 roku Gmina Goszczyn nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki
1.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
Odp.: W związku z powyższym nie posiadamy danych o ilości zwierząt
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
Odp.: W związku z powyższym Gmina Goszczyn nie poniosła kosztów
Pozdrawiam
Dariusz Maćkiewicz
Urząd Gminy Goszczyn
Tel.48662274

loundcube Webmail :: Udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=rnail&_action=print&_uid=122&_mbox.,

Udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Marek Radecki <m.radecki@goworowo.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 17:30

W odpowiedzi na przesłany w dniu l września 2013r. wniosek o udzielenie
informacji publicznej informuję:
1. Gmina Goworowo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "CANIS" w Kruszewie, gm. Goworowo;
2. W 2012r. wyłapano 29 zwierząt;
3. Koszt odłowu w 2012r. to 14 268 zł - oparty na bieżącej ewidencji odłowu.
Z poważaniem
Marek Radecki
Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Urząd Gminy Goworowo

"łA l ~! AA
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loundcube Webmail :: Gmina Gozdowo-odpowiedz na wniosek o ud...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=220&_mbox..

(SrOLDOWO
Temat

Gmina Gozdowo-odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 01.09.2013r.

Nadawca

kmalec <kmalec@gozdowo.eu>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 12:53

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013r.(data wpływu 02.09.2013r.),
o udzielenie informacji publicznej przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w
Państwa piśmie:
1. Gmina Gozdowo w roku 2012 miała zawartą umowę 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. W roku 2012 odłowiono i przekazano do w/w schroniska 2 psy.
3. Koszt umieszczenia 2 psów w w/w schronisku wyniósł: 6 048,00zł.
z poważaniem,
Katarzyna Janiszkiewicz
Inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel. 24 364 48 35

RGK.1431.

.2013.GKO

Góra Kalwaria, 10.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie
Dotyczy: informacji o wykonywaniu zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r,
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U, 2001, Nr 112, póz. 1198).
W odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informujemy, że gmina w 2012 roku zawarła umowę z p.
Bogusławom Kowalczykiem prowadzącym działalność pod firmą Gabinet
Weterynaryjny Bogusław Kowalczyk, Wągrodno ul. Słoneczna 37, 05-505
Prażmów, na wykonywanie usług, polegających na odławianiu z terenu naszej
gminy bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki. Nagłe przypadki
poza godzinami pracy Urzędu, zgłaszane były do Straży Miejskiej. W ciągu
roku odłowiono 66 dorosłych psów i 1 1 szczeniąt.
Koszt realizacji zadania wyniósł 95.858,0 zł, w tym za usługi wynikające z
zawartej umowy płacono ryczałtem oraz kwotami jednorazowymi za
pojedyncze zlecenia.
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Górzno, dnia 19.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

Odpowiadając na pismo z dnia 01.09.2013 roku Urząd Gminy w Górznie
uprzejmie informuje:
ad. pkt l

Gmina ma podpisaną umowę okresową do 31.12.2014 r. ze
Schroniskiem prowadzonym przez Zygmunta Dworakowskiego we
wsi Radysy 13; 12- 230 Biała Piska.

ad. pkt 2

Wyłapano jednego psa i odstawiono i umieszczono go w/w
schronisku. Koszt wyłapania i utrzymania psa w schronisku
1700,00 złotych brutto.

ad. pkt 3

Koszt realizacji całego zadania wynosił 1700,00 zł i był to
jednorazowy przelew.

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

w
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RO/ROŚiMK-143 1.24.2013

Gózd, dn. 16.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek z dnia O ł.09.2013r. o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Goździe informuje, że Gmina w 2012r, mimo wszelkich starań nie podpisała
umowy ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, z
powodu braku miejsc w schroniskach, nie udzielono doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki .
Na terenie naszej Gminy występują sporadyczne sygnał}' o wałęsających się psach, lecz
przyswajają te zwierzęta do swoich zagród
mieszkańcy naszych miejscowości
przydomowych. Gmina Gózd podejmuje również działania zachęcające mieszkańców do
adopcji bezdomnych zwierząt poprzez przekazywanie informacji sołtysom poszczególnych
miejscowości. W 2012r. zostało zaadoptowanych siedem bezdomnych psów .

mgr ru*

l
l

i
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

\

NAi> PtMOŁ
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą

Grabów nad Pilicą,dn.05.09,2013r.

ul.Kazimierza Pułaskiego 51,26-902 Grabów nad Pilicą

RSKiOS.6140.11.2013
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
Jędrzejów, woj.świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat opieki
na bezdomnymi zwierzętami w 2012r. Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą uprzejmie informuje:
1. gmina nie ma podpisanej umowy (pomimo dwóch przetargów nie zgłosiła się żadna firma);
zwierzęta wyłapuje firma "PERRO" Marzena Golańska, Zamienię, ul.Leśna 23, 05-300
Mińsk Mazowiecki.na każdorazowe zgłoszenie gminy (najczęściej psy oddawane są do
adopcji, ale też do schronisk - załatwienie w gestii firmy):
2. koszt w 2012 r. wyniósł :
- odłowienie 9 szt psów 15.791,97 zł
- obsługa weterynaryjna 351,00 zł.
3. koszt całkowity 16.142,97 z ł , forma płatności każdorazowa po zrealizowaniu zamówienia.
Jadwiga Maliszewska
Kierownik Referatu Spraw Komunalnych
i Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1. Adresat - drogą e-mailową,
2. aa.

Roundcube Webmail :: odp. na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=327&_mbox..

odp. na wniosek
Dorota Borzymek <dorota.borzymek@grebkow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
31.10.201311:37

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy w Grębkowie informuje:
Ad 1 - Gmina Grębków nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie
potrzeby odłowienie zlecamy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO M.Golańska, Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki.
Ad. 2 - w 2012 r. Gmina zleciła odłowienie 10 psów i uśpienie 2 ślepych miotów.
Ad 3 - w 2012 r. na odławianie bezpańskich psów Gmina wydała 23616 zł. Opłata za usługę ( odłowienie psa,
przetrzymanie i transport do adoptującego) następuje po wystawieniu faktury.
Z poważaniem
Dorota Borzymek
UG Grębków

ni -i:

Roundcube Webmail :: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=150&_mbox.

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Aneta Pływaczewska <aneta.plywaczewska@grodzisk.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201308:35

Dzień dobry
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany do tut. Urzędu w dniu 2.09.2013 informuję,
że Ad.1 Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych Milanówek, ul. Brwinowska 50; Ad. 2
wyłapanych - 6szt; Ad. 3 forma płatności - ryczałtowa koszt 96 620 netto. Jednocześnie pragnę poinformować
że gmina Grodzisk Mazowiecki podejmuje od kilku lat alternatywne działania związane z rozwiązanie problemu
bezdomości zwierząt należą do nich m.in. elektroniczna identyfikacja psów (w 100% finansowana przez gminę),
dofinansowanie 50% kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych oraz stała współpraca z lokalnym
Stowarzyszeniem którym statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Z poważaniem
A. Pływaczewska

OŚ.6140.5.2013.PJ

Grójec 03.09.2013.

Stowarzyszenie OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu informuje w odpowiedzi na e-mail z dnia 02.09.2013 w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem:
Ad. 1. Gmina Grójec miała w 2012 roku zawartą umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i
sprawowanie opieki nad nimi z firmą BOMIYET sp. z o.o. 05-505 PRAŻMÓW, Wągrodno
ul. Słoneczna 37 tel. 504 189 789.
Ad. 2 w roku 2012 odłowiono na terenie gminy Grójec i sprawowano opiekę nad 138
bezdomnymi zwierzętami.
Ad. 3. Środki finansowe przeznaczone na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wynosiły w 2012 roku 109.486,08 zł brutto, płatność ustalona była od ilości odłowionych
zwierząt według stawki od l sztuki, ustalonej w drodze przetargu nieograniczonego.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tadeusz Krzyżanowski

Roundcube Webmail :: Odpowiedz na wniosek dot. udzielenia inform...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&__uid=81&_mbox=..

Odpowiedz na wniosek dot. udzielenia informacji
publicznej z Gminy Grudusk

"

Bożena Rogowicz <br@grudusk.com>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

•
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05.09.2013 15:08

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia l sierpnia 2013 roku o udzielenie
informacji publicznej poniżej przysyłam informacje na wnioskowane pytania:
Ad. l W 2012 r. 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 ta
posiada schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie k. Ciechanowa gm.
Ciechanów, posiada również podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na
pełnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami.
Ad. 2. W roku 2012 Gmina Grudusk wyłapała 5 bezdomnych (bezpańskich) psów
z terenu gminy.
Ad. 3. W 2012 roku w schronisku dla zwierząt na koszt gminy utrzymywanych
było od 7 do 9 szt. bezpańskich psów. Forma płatności za opiekę, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Opłata za przetrzymywanie jednego psa w schronisku w 2012 r. wynosiła 12,30 zł
(z podatkiem VAT) za dobę, więc:
12,3 zł x 31 dni = 381,30 zł/miesiąc
Roczny koszt utrzymania bezpańskich psów wyłapanych z terenu Gminy Grudusk
wyniósł 32.241,49 zł.
Pozdrawiam
Bożena R o g o w i c z

Roundcube Webmail :: Odp. na wniosek o udzielenie informacji publ...

Temat

Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

<e.witkowska@qminagzy.pl>

Odbiorca

< mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=53&_mbox=

04.09.201309:16

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.09.2013r. informuje, że w 2012r. gmina
nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W związku z czym nie poniosła żadnych
kosztów związanych z realizacją powyższych zadań.
Z poważaniem
Ewą Witkowską
Urząd Gminy Gzy

.pi

Roundcube Webmail :: udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=181&_mbox..

udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź
Justyna Rosińska <justyna.rosinska@halinow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.2013 15:08

Urząd Miejski w Halinowie na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Di. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) oraz na wniosek
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt, informuję, iż:
1.
a)

1

W 2012 r. Gmina Halinów posiadała podpisane umowy z:
Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Patrol Interwencyjny z siedzibą: 05-205
Klembów, ul. Słoneczna 2
b)
Fundacja - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie z siedzibą: Józefów, ul.
Strużańska 15, 05-119 Legionowo
c)
Fundacja Wzajemnie Pomocni z siedzibą: 05-180 Pomiechówek, Wojszczyce 6
d)
Pan Bartosz Gadziomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BLIZZARD z siedzibą w
Błędowie 14 a, 05-180 Pomiechówek

2.

W 2012 r. odłowiono z terenu Gminy Halinów 36 psów, O kotów.

3.

Koszt realizacji zadania: 58 988,46 zł brutto, opłata na podstawie rachunków/faktur.

Pozdrawiam
Justyna Rosińska
podinspektor cis. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Halinowie | ul. Spółdzielcza l | 05-074 Halinów
Tel. (022) 783-60-20 wew. 183 | Fax. (022) 783-61-07
E-mail: justyna.rosinskaphalinow.pl
Internet: www.halinow.pl

Huszlew, dnia 02.09.2013r

ROL.6140.7.2013

Pani Agnieszka Lechowicz - prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 , Urząd Gminy
w Huszlewie niniejszym informuje :
Adn. l

Gmina w roku 2012 nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ale
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych
zwierząt Pani Małgorzacie Szumiłło prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w
miejscowości Nowodwór k. Lubartowa.

Adn. 2 W roku 2012 odłowiono 3 szt. psów na łączny koszt 8380 zł.
Adn. 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 8380 zł. Jednorazowy koszt za odłowienie
i umieszczenie psa w schronisku wyniósł 2000zł + 23 % VAT.
Forma płatności tj. wystawiona faktura po wykonaniu zlecenia.

WÓJT GMINY HUSZLEW
Stanisław Stefaniuk

Gmina
2 7

l-
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. 1 0 0 tea, ul.%nf*
I P 796-15-W-283
Regon 670223327

Iłża, dnia 04.08.2013r.

N

RGN. 6140.19.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Gmina Iłża informuje, że w 2012r. korzystała z usług weterynaryjnych dot. opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z :
1. Gabinet Weterynaryjny Andrzej Chołuj
ul. Staromiejska 50,
27-100 Iłża,
2. Gabinet Weterynaryjny Dariusz Kaźmierski
ul. Kościuszki 12,
27-100 Lipsko.
Jeśli chodzi o zbiorcze dane, to z terenu Gminy Iłża w 2012r. zostało odłowionych 30
szt. bezpańskich psów. Do końca 2012r. 26 szt. psów zostało przekazane do adopcji.
Łączna kwota poniesionych kosztów na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami wyniosła
w2012r. - 2 1 655,70 zł.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=95&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Anna Lewandowska - Gmina Izabelin
<a.lewandowska@izabelin.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 11:27

Witam,
W odpowiedzi na maiła z dnia l września 2013r. informuję:
Ad. 1.
Gmina zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - w związku z
czym w 2012r, zawarta została umowa z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność pod
nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach nr 13, 99-300 Kutno,
Jednocześnie gmina zawarła umowę na kompleksową obsługę zwierząt bezdomnych z Panem Andrzejem
Małkowskim prowadzący Przychodnie Weterynaryjną przy ul. 3-Maja 89 w miejscowości Laski, 05-080
Izabelin, tel. 22 721 00 75. Umowa obejmuje m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odstawianie do
schroniska zwierząt wyłapanych, opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych, całodobową obsługę zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację padliny, opiekę weterynaryjną nad kotami wolno
żyjącymi.
Ad. 2.
W roku 2012r. na terenie gminy odłowiono 91 zwierząt z czego 34 to psy a 57 to koty. 2 psy trafiły do
schroniska, pozostałe zwierzęta zostały wyadoptowane lub wypuszczone w miejscu odłowienia w przypadku
kotów wolno żyjących.
Ad. 3.
Łącznie w 2012r. gmina poniosła wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w wysokości 42 617,61 zł
z czego 3319,24 zł stanowi utrzymanie zwierząt w schronisku. Za pobyt zwierząt w schronisku gmina płaci za
każdy dzień pobytu zwierzęcia w schronisku w przypadku braku zwierząt w schronisku gmina płaci stałą
opłatę ryczałtową.

Anna Lewandowska
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 22 722-89-31
e-mail: a.lewandowska@izabelin.pl
From: Agata Bartoszewicz - Urząd Gminy Izabelin
Sent: Tuesday, September 03, 2013 12:18 PM
To: Ania
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Original Message
From: Sekretariat - Gmina Izabelin
To: a.bartoszewicztć&izabelin.pl
Sent: Tuesday, September 03, 2013 11:47 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
aSent: Sunday, September 01, 2013 10:29 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Jabłonna, 2013-09-1
RP.1431.105.2013

Sz, P. Agnieszka Lechowie/
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

dot. : wmo_sku_z__dnia_02 J 0_9..2013_r..o

Odpowiadając na wniosek dnia 02.09.2013 r. o udostępnienie informacji publiczne) informuję, że:
Ad. 1. Gmina Jabłonna w 2012 r. m i a ł a podpisaną umowę z Fundacją ,,Przyjaciele Braci Mniejszych",
z siedziba przy ul. Modlińskiej 107 B w Jabiormie w zakresie wyłapywania, przyjmowania
i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna.
Ad. 2. W 2012 r. wyłapano z terenu gminy Jabłonna oraz objęto opieką w schronisku, 36 szt.
bezdomnych psów.
Ad. 3. Wynagrodzenie /, tytułu podpisane] umowy obejmowało kwotę w wysokości 2500 zł za wyłapanie,
^^

przyjęcie do schroniska i objecie opiekę, niezależnie od długości pobytu, l bezdomnego psa.
Łącznie w 20 12 r. wydatkowano na ten cel 90000 zł.

jabłonna Łącka 02.09.2013
6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
1. W 2012 r gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Na terenie gminy nie występowało zjawisko bezdomności psów i kotów.
3. Nie były ponoszone koszty związane z realizacją tego zadania.

Z poważaniem:

Roimdcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=36&_mbox=...

Temat
Nadawca

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
jadów <jadow@o2.pl>

Odbiorca

mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

03.09.201312:14

Witam!
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedz:
odp. l w miesiącu styczeń i luty 2012r. zabrane było 5 szt. bezdomnych psów przez Stowarzyszenie w
Klembowie
odp. 2 w 2012 roku zabranych do schroniska było 17 psów. l pies był tylko złapany i od razu Pani
letniczka przygarnęła zwierzę,
umowa z firma NOMADA z siedziba Warszawa.
odp. 3 W 2012roku wydano 29763 złote na wyłapanie i dalsze utrzymanie bezpańskich psów, 1414,60
złotych wdano na eutanazję, kastrację, zabiegi lecznicze,
32,00złote na karmę, 26676, OOna utylizację.
Przygotowała:
Ewa Kalinowska
Dnia l września 2013 22:29 mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a):
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Roundcube Webmail :: informacja zUG Jaktorów - dot. sprawy. RO...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=294&_mbox..

informacja z UG Jaktorów - dot. sprawy:
ROŚ.614.63.2013
Rolnictwo UG Jaktorów <rolnictwo@jaktorow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
<rolnictwo@jaktorow.pl>

29.10.201309:58

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wiadomość elektroniczną dotyczącą udzielenie szeregu
pytań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jaktorów na rok 2012 informuję, że :

l . Gmina Jaktorów posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt w
Skierniewicach, ul. Pamiętna 19, prowadzone przez Zakład Utrzymania Miasta Sp.
z o.o. , ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice. Płatność ryczałtowa za
utrzymanie 10 psów/miesiąc w ww. schronisku.
2. Na terenie Gminy Jaktorów prowadzone jest odłapywanie bezdomnych zwierząt
w nawiązaniu do umowy z Panem Janem Kuczmerą prowadzącym firmę
Agro-Pomorzany, ul. Słowiańska 24, 05-840 Brwinów. Forma płatności: ryczałt
3. Ponadto, Gmina Jaktorów zapewnia całodobową pomoc weterynaryjną w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w ramach podpisanej umowy
w nawiązaniu do umowy z Panem Janem Kuczmerą prowadzącym firmę
Agro-Pomorzany, ul. Słowiańska 24, 05-840 Brwinów.
Forma płatności:
ryczałtowa.
4. Z terenu Gminy Jaktorów w 2012 r. odłowiono 42 szt. psów.
5. Koszt realizacji całego zadania: opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
zwierząt na terenie gminy Jaktorów na rok 2012 wynosił: 74.000,00 zł.

bezdomności

Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości!

Pozdrawiam,
Łukasz Pleban
W dniu 2013-10-28 13:31, Urząd Gminy Jaktorów pisze:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Data: Sat, 26 Oct 2013 00:32:33+0200
Nadawca: mazowieckie soz <mazowieckie(g)obrona-zwierzat.pl>
<qmina(ćj)andrze1ewo.pl>, <uq@baranowo.pl>, < urzad@belskduzy.pl>,
<uqbielany@poczta.onet.pl>, <urzad@bledow.pl>, <qmina@bodzanow.pl>,
<uq brudzen@interia.pl>, <urzad@ceqlow.pl>, <chynow@chynow.pl>,
<sekretahat@debewielkie.pl>, <urzad@ugdobre.pl>. <ugdomanice@wp.pl>,
<umqdrobin@plo.pl>, <sekretariat@dzierzaznia.pl>, <qmina@gielniow. radom. pl>.
<umiq@qlinoieck.pl>, <wojt@qlowaczow.pl>, <uq@qolyrnin-osrodek.pl>,
Adresat:
<qmina@qrebkow.pl>, <5ekretarz@ilow.pl>, <qmina@1aktorow.pl>, <jasieniec@e-bip.pl>,
<iastrzab(g)gmina.waw.pl>, <1edlinsk@1edlinsk.pl>, <sekretariat@uqioniec.pl>.
<um@iozefow.pl>, <qmina@kadzidlo.pl>, <urzad@kampinos.pl>,
<sekretariat@kazanow.pl>f <urzad@konstancin1eziorna.pl>. <samorzad@kosowlacki.pl>,
<ug(ćpkotun.pl>, <urzad@kozienice.pl>, <gmina@leoncin.pl>.

Roundcube Webmail :: udostępnienie informacji publicznej

Temat

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=56&_mbox=.,

udostępnienie informacji publicznej

inwestycje@jakubow.pl <inwestycje@jakubow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:25
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W odpowiedzi na Państwa wiadomość l września 2013 roku w sprawie udostępnienia informacji w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informuję:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
G m i n a J a k u b ó w nie posiada zawartej stałej u m o w y z podmiotem zajmującym się w y ł a p y w a n i e m
bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt na terenie gminy. Gmina zleca przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt ich wyłapanie, transport oraz umieszczenie w
schronisku. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2012 roku zajmowała się firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO" Marzena Golańska. Z a m i e n i ę , ul. Leśna 23, 05-300 M i ń s k Mazowiecki.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach, kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
W 2012 roku odłowiono 6 psów z terenu gmin) Jakubów.
3. Jaki b y ł w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i j a k a była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) 9
W 2012 roku odłowiono 6 psów - koszt odłowienia to 3 444 zł brutto (koszt odłowienia 4 psów. 2 psy odłowiono bez ponoszenia
kosztów)

Z poważaniem
Marzena Sadoch

Urząd Gminy Jakubów

KOunacuDe Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publi...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=342&_mbox

odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej
Agnieszka Skarżyńska <agnieszka.skarzynska@jasieniec.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.11.2013 14:02

1. czy i z kim gmina miała *w 2012 r.* stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na *wyłapywanie* bezdomnych zwierząt i/lub *zapewnianie
im opieki*?
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Bogusław Kowalczyk
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy *w 2012 r.*?
13 psów dorosłych i 8 szczeniaków
3. jaki był *w 2012 r.* koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
w 2012 r. koszy realizacji zadania wyniósł 23500 zł
Agnieszka Skarżyńska
Urząd Gminy Jasieniec
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska
tel 48 6613570 w e w . l l l

l zl
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Cdi.

URZĄD GMINY
W JASTRZĘBIU

26-502 J a s t r z ą b

Jastrząb dnia 30.10.2013r.

RGW 6140.17.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

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 Jastrzębiu informuje :
- w 2012 r. Gmina Jastrząb miała podpisana umowę na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom z Hotelem i Szkolenie dla Psów "Biały Kruk"
Ewa Śliwa Szydłowiec ul. Różana 35A/4
- w 2012r. wyłapano 6 psów na kwotę 8826,00 zł
- forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką ww. Hotelu.

26-631 Jastrzębia
Powiat radomski, Województwo mazowieckie
Konto: BS ił;i<io/n 05 9147 OUB<> 0071 (».,«, 7WH) 0005
SEKRETARIAT
WÓJT
TE!,./FAX

Jastrzębia dnia 2013.09.03

(48) 384 OS OS

WFKASTRUKTUHA

(48) 384 05 11

RI.6140.8.2013

GO PS

(48) 3840507

Obrona Zwierząt
, woj. świętokrzyskie

Fntarneti
^Ł,jastrzcbin.pl
www. bip.jastrzebia.pl
c- maił;
u rzadcy Eishzebia.pl
wojt@jastr xebiti.pl
gops@jastrzebia.pl

W nawiązaniu do wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Jastrzębi informuje:
l , w 2012r gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
nie udzielała doraźnych zleceń.
2., 3. w 2012r gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z w/w zadaniem.

Sporządził: Eugeniusz Machniak
Tel. 48 384 05 11

Jedlińsk 29.10..2013.
RSG.6140.7.2013.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy zajmuje się
Zakład Gospodarki Komunalnej. Opiekę weterynaryjną sprawuj ą miejscowi
lekarze weterynarii, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Wyłapane
zwierzęta czasowo przetrzymywane są w naszym budynku do czasowej
kwarantanny zwierząt wybudowanym w 2009 r.
W roku 2012 wyłapano 16 bezpańskich psów Do adopcji oddano 12 szt.
Koszty poniesione przez gminę na realizację ustawowych zadań w wyniosły
około 11 tyś . zł.

U R Z Ą D GMINY

26-630 JEDLNIA-LETNKKO
ul Radomska 43

.
796-1 9--1 6-548
fc!. 487 384-84-70 do 75

Jedlnia-letnisko 2013-09-09

RGKR.6140,11.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj, świętokrzyskie

soz@obrona-zwierzat.pl
W związku z zapytaniem o udostępnienie informacji publicznej tj,. odpowiedzi na następujące
pytania:
Ad l wyjaśniam: Gmina w 2012 r. miafa podpisane Porozumienie z Fundacją Straż Ochrony Zwierząt z
siedzibą we Wrzosowie, ui. Wesoła 22, 26-630 Jedlnia-letnisko. Porozumienie dotyczyło wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz dalszej opieki nad nimi.
Ad 2 wyjaśniam: Odłowiono 25 psów z terenu naszej Gminy. Stan na koniec roku - 17
utrzymywanych psów na koszt gminy.
Ad. 3 wyjaśniam: koszt realizacji całego zadania /w tym: opieka weterynaryjna, utrzymanie psów,
odłowienie, zdarzenia drogowe, zakup karmy, sterylizacja, kastracja/ ok. 45 tyś zt.
Płatność na podstawie faktury. Zgodnie z porozumieniem za jednorazowe odłowienie psa: 300 zt, za
utrzymanie i opiekę stawka 5 zł dziennie za każdego psa przebywającego pod opieką Straży Ochrony
Zwierząt Aż do przekazania go do schroniska lub do adopcji, koszt sterylizacji lub kastracji: 150 zt 250 zł.

br

SEKRETARZ GMINY

iiindcube Webmail :: Odpowiedź na informację publiczną

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?__task=mail&_action=print&_uid=15&jTibox=.

Odpowiedź na informację publiczną
Czarek Świderski <c.swiderski@jednorozec.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
02.09.2013 11:18
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l L.OI.

Witam,
przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej (e-mail z dnia
01.09.2013 r. z g ó d ź . 22.29).
1.) „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt S.C.", ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka; strona internetowa:
w^w^scJirg^nM^baJsowkaLpi; tel: (29) 746 82 99. Umowa z dnia 01.03.2013 r. zawarta na okres od
01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
2.)

Psy wyłapane w 2012 r.: l

3.) Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację celu polegającego na opiece nad
bezdomnymi zwierzętami w 2012 r.: 45 000,00 zł.
l Wysokość środków finansowych poniesiona realizację celu polegającego na opiece nad bezdomnymi
zwierzętami w 2012 r.: 14 760,00 zł (ryczałt) + l 400,00 zł (opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku).

W razie niejasności pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam.

mgr i n ż . Cezary Świderski
tel. 029 751 70 39
Gmina Jednorożec

06-323 Jednorożec; ul. O d r o d z e n i a
14;
Tel, 029 751 70 30; fax 029 751 70
31;
NIP: 761-148-59-12;Regon:
550667853;

e-maił: qmina@iednorozec.pl;
http://www.jednorozec.pl

2013-09-0222:22

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=364&_mbox..

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statuto\
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na te
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywa
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapyw;
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gmir
2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazow
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opi
inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat. pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT KRS: 0000292939
W odpowiedzi na Wasz wbiosek Urząd Gminy w Jońcu informuje jak niżej:
1. W 2012 roku Gmina Joniec miała podpisaną umowę stała na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich
umieszczanie w schronisku ze Specjalistyczną Lecznicą Weterynaryjną lek. wet. Stanisław Szymczyk ul.
Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk.
2. W 2012 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska dwa psy.
3. Koszt realizacji całego zadania (za odłowienie oraz jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku)
wy niósł 3 607,20 zł.
z poważaniem Bogdan Dylewski
Odłowione psy p. Szymczyk umieścił w Schronisku w Celestynowie
Bogdan Dylewski

om t 1 i 1/1

iloundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=285&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Magdalena Cymerman <m.cymerman@jozefow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.201313:33
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Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani prośbę uprzejmie informuję, że:
1. W 2012 r. miasto Józefów na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki weterynaryjnej miało
podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym lek. Tomasza Baczyńskiego z siedzibą w Celestynowie przy ul. Laskowskej 40 oraz z
Fundacją "Przyjaciele Braci Mniejszych" z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Modlińskiej 107B.

2. W 2012 r. łącznie odłowiono 44 bezdomne zwierzęta, z czego 18 trafiło do
schroniska, 21 do adopcji, 3 psy odebrane zostały przez właściciela, 2 psy
poddane zostały eutanazji.
3. Wydatki miasta Józefów związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i
opieki nad nimi wyniosły łącznie w 2012 r. 117 040,29 zł (słownie: sto
siedemnaści tysięcy czterdzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy). Opłata
za opiekę nad zwierzęciem w schronisku dokonywana była jednorazowo.
Z poważaniem,
Magdalena Cymerman
Urząd Miasta Józefowa
ul. Kard. Wyszyńskiego l
05-420 Józefów
tel. 22 779-00-55
fax 22 789-51-02
From: Urząd Miasta Józefowa
Sent: Monday, October 28, 2013 12:45 PM
To: Cymerman Magdalena (Ref. GK)
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Original Message
From: mazowieckie soz
To: qmina@andrze1ewo.pl ; uq@baranowo.pl ; urzad@belskduzy.pl ; uqbielany@poczta.onet.pl ;
urzad@bledow.pl ; qmina@bodzanow.pl ; uq brudzen@interia.pl ; urzad@ceqlow.pl ; chynow@chynow.pl
; sekretariat@debewielkie.pl ; urzad@uqdobre.pl ; uqdomanice@wp.pl ; umqdrobin@plo.pl ;
5ekretariat@dzierzaznia.pl ; qmina@qielniow.radom.pl ; umiq@qlinojeck.pl ; woit@qlowaczow.pl ;
uq@qolymin-osrodek.pl ; qmina@qrebkow.pl ; sekretarz@ilow.pl ; qmina@iaktorow.pl ; iasieniec@ebip.pl ; 1astrzab@qmina.waw.pl ; iedlinsk@jedlinsk.pl ; sekretariat@uqjoniec.pl ; um@iozefow.pl ;
gmina@kadzidlo.pl ; urzad@kampinos.pl ; sekretariat@kazanow.pl ; urzad@konstancinjeziorna.pl ;
samorzad@kosowlacki.pl ; uq@kotun.pl ; urzad@kozienice.pl ; qmina@leoncin.pl ;
qmina@lipowieckoscielny.pl ; umiq@lipsko.eu ; sekretariat@qminalack.pl ; sekretariat@qminalochow.pl
; ug lyse@wp.pl ; miasto@milanowek.pl ; urzad@mirow.pl ; uqmlodzieszvn@o2.pl ; uqmlvnarze@post.
rj| ; qmina@moqielnica.pl ; mokobody@qminy.pl ; urzad@myszyniec.nowocze5naqmina.pl ;
qmina@nowasucha.pl ; sekretariat@odrzvwol.eu ; uqoirzen@bip.orq.pl ; uq@olszanka.pl ;
qminaosieck@wp.pl
Sent: Friday, October 25, 2013 11:32 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Jędrzejów, 26.10.2013 r.

7.0n-10-29 23:56

loundcube Webmail:: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publ...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=292&_mbox.1

Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
"Inwestycje gm. Kadzidło" <inwestycje@kadzidlo.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
<inwestycje@kadzidlo.pl>
29.10.201308:37

Witam
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłamy w załączeniu odpowiedzi na
pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Kadzidło udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle, a na zapewnienie im opieki
firmie Usługowo - Handlowej
„CANIS", ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
W 2012 r. z terenu Gminy Kadzidło wyłapano i przekazano do schroniska l psa.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Kosz realizacji zadania wyniósł w 2012 r. 1845 zł (jednorazowa opłata za umieszczenie w
schronisku).
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać
należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Kazimierz Bielski
Urząd Gminy Kadzidło

2013-10-29 23:3^

Roundcube Webmail :: odpowiedź psy Kałuszyn

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=104&_mbox...

odpowiedź psy Kałuszyn
rolnictwo <osd@kaluszyn.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 14:00

Kałuszyn, dnia 05.09.2013r

SDR. 6140. 26. 2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na e-mail z dnia 02.09.2013r Urząd Miejski w Kałuszynie
informuje, że gmina Kałuszyn w 2012 posiadała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO z siedzibą w Zamieniu ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki.
W 2012 roku z terenu gminy Kałuszyn zostało wyłapanych 8 bezdomnych
psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.869,50zł. przy czym gmina
ponosiła koszty jednorazowo za umieszczanie psa w schronisku.

Sporządziła: Anna Parol
tel. (025) 757 66 18 wew.16

loundcube Webmail:: odpowiedź na wnioseko udzielenie informacj...

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=297&_mbox..

KAMPINOS
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publiczbej
<srodowisko@kampinos.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201311:02

Witam!
W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję:
Odp.l
W 2012r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przychodnią
Weterynaryjną "PRO EQUI" Dorota Zalewska - Lekarz Weterynarii
z siedzibą ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos.

Odp. 2
W 2012r. wyłapanych zostało 37 psów, a 19 z nich zostało adoptowanych.
Odp. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 44 771,00 zł
Jfe Forma płatności - comiesięczna faktura za opiekę nad zwierzętami.
Pozdrawiam
Wanda Zalewska
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Centrala; (22) 780 65 16, (22) 780 65 68, Sęk. (22} 780 60 83, fax: (22} 780 65 36
e-maii: um@karczew.pl, www.karczew.pl

Karczew 11 września 2013 r.
WOiN.1431.31.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W nawiązaniu do wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 1 września
2013 r. odpowiadam na zawarte w nim pytania:
Ad 1. Gmina Karczew w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na odłapywanie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku firmie PERRO,
Zamienię ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, która umieściła zwierzęta
w Schronisku w Ceiestynowie ul. Prosta 3, 05 - 430 Celestynów i w Kolnie ul.
Wesoła 12, 18-500 Kolno.
Psy były również wyłapywane i umieszczane w Schronisku w Radysach, 12 230 Biała Piska przez pracowników tego schroniska. Od połowy 2012 r.
Gmina wynajmuje w hotelu dla zwierząt w miejscowości Całowanie gm.
Karczew pomieszczenie do czasowego przetrzymywania zwierząt przed
adopcją.
Ad 2, W 2012 r, odłowiono z terenu gminy 17 psów
Ad 3. Całkowity koszt odławiania \ umieszczenia zwierząt w schroniskach wyniósł
28918 zł (opłata jednorazowa) oraz 3209 zł za pobyt zwierząt w hotelu (opłata
za dzień pobytu).

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na zapytanie

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=198&_mbox..

Odpowiedź na zapytanie

Nadawca

<g.cesarski@karniewo.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 14:15

Ad.1 Tak. Schronisko dla zwierząt Kruszewo k. Goworowa.
Ad. 2 Dwa psy.
Ad. 3 4000zł. Jednorazowo - za umieszczenie w schronisku. Zakup karmy zimą.

UG.1431.408.2013

Klembów, dnia 03.09.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku z wnioskiem z dnia l września 2013r., informuje że
1. W 2012r. Gmina Klembów zawarła umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym PERRO Zamienię ul. Leśna 23 05-300 Mińsk
Mazowiecki reprezentowanym przez Marzenę Golańską w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klembów oraz
zapewnienia im opieki. Przedsiębiorstwo PERRO ma podpisaną umowę
na czas określony od 01.01.2012r do 31.12.2015r ze Schroniskiem dla
Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie ul. Wesoła 12.
2. W 2012r z terenu Gminy Klembów zostało odłowionych i oddanych do
schroniska 17 psów.
3. Na realizacje całego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2012
rok Gmina Klembów wydała 40206,10 zł. Zgodnie z umową zawartą
pomiędzy Gminą Klembów i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
PERRO formą płatności jest jednorazowa opłata za odłowienie
i umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku.

owskl

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a

Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie inf. pub.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=136&_mbox..

wniosek o udzielenie inf. pub.
Piotr Regua - Kierownik Referatu Rolnictwa
<referatrolnictwa@klwow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 12:09

W odpowiedzi na wniosek o udzielenia informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy Klwów informuje:
W 2012 r. umowę na wyłapywanie zwierząt podpisaną mieliśmy z Zbigniewem Jaworskim ul. Krótka 3,
05-870 Błonie,
W roku 2012 r. nie realizował dla nas żadnego zlecenie z zakresu wyłapywania zwierząt, w związku z czym nie
ponieśliśmy kosztów realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Dodać w tym miejscu należy, że ze względu
na wiejski charakter gminy bezdomne zwierzęta są często przygarniane przez miejscowych gospodarzy gdzie
pełnią rolę „strażników posesji". Mają w ten sposób zapewnione godne warunki bytowe.
pozdrawiam
Piotr Reguła
486710010 w. 15

Kobyłka, dnia 10.09,2013r.

WOS. 1431.18.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwier/ąt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.OQ.2013r. o udostępnienie informacji
publicznej, dotyczącej sposobu realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt w 2012r.
Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że:
1. w ww. okresie czasu zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Kobyłka realizowała poprzez współpracę
z następującymi podmiotami:
- „NOMADA" Dominik Szostak ul. Łyszkiewicza 18 m.5. 04-483 Warszawa,
- Fundacja Pod Psim Aniołem ul. Kosodrzewiny 7/9, Warszawa,
- Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Słoneczna 2, 05-205
Klembów
- Lecznica Weterynaryjna Całodobowa „ARKA" M. Domańska Sp. k, ul. Żelazna
59A, 00-871 Warszawa
2. w

2012r.

z

terenu

Gminy

Kobyłka

ww.

podmioty

odebrane

zostało

89 psów i 4 koty.
3. koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobyłka wniósł
147352,81 złotych

na ww. koszt składały się miedzy innymi koszty odłowienia,

leczenia oraz. utrzymania i zapewnienia miejsca w schronisku. Średni koszt odłowienia
jednego zwierzęcia kształtował się na poziomie 200,00 złotych.

:ZA
Olr/yrmiją:
1.
Adresat
2.
n/a

w
1

,
Kołbiel

to. 09.09.2013r

GMG 6140. i l,2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ma20wieckie:S/obrona-zwierzat.pI
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2013r w
zakresie pkt, 1-3 informuje, że:
1 , Cmii na Kolbie! zawarła w dniu 23 kwietnia 2012 r. umowę 7 Zygmuntem
Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy 13, 12-331.) Biała Piska na okres trzech lat od 23 kwietnia 2012 do 22
kwietnia 2015r,w zakresie wyłapywania bezdomnych psów oraz utrzymania ich w
schronisku;
2, W 2012 roku zostało odłowionych 8 psów;
3, W 2012 roku kos/t „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wyniósł 14.853,28 zł.

Roundcube Webmail :: UG Korczew

Temat
Nadawca

UG Korczew
korczew <korczew@vp.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=186&_mbox.,

13.09.2013 10:06

dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej o bezdomnych zwierzętach
Urząd Gminy w Korczewie informuje, iż:
- w 2012 r. nie miał podpisane] stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki. Doraźnie gmina zlecała odłowienie agresywnych psów
stowarzyszeniu pn. Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. Nasza gmina ma poniżej
3000 mieszkańców oraz mały obszar terytorialny, w związku z powyższym tych zdarzeń
było kilka. Stowarzyszenie to jest jedynym podmiotem w naszej okolicy wykonującym tego
rodzaju czynności i ich interwencje były szybkie, co było niezmiernie ważne z uwagi na
ochronę przed potencjalnym niebezpieczeństwem mieszkańców gminy.
- w 2012 r. odłowiono z terenu gminy pięć agresywnych psów.
- w 2012 r. na odłowienie zwierząt gmina wydała 2 500 zł w formie przelewów po
wykonaniu zadania i wystawieniu rachunku.
Z poważaniem
Dorota Zubka
Urząd Gminy Korczew
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Dundcube Webmail :: informacja o bezdomych zwierzętach

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=20&_mbox-.

informacja o bezdomych zwierzętach
srodowiskolS <srodowiskol8@o2.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
02.09.2013 13:43

--flSl

!

ncal.

Korytnica 02.09.2013r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Korytnicy uyprzejmie informuje.

A. l Gmina Korytnica miała w 2012 roku podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, Biała Piska 12-230

Ad.2 W 2012 roku wyłapano cztery psy bezdomne z których jeden został przekazany do schroniska w
radysach a trzy przekazano do adopcji na terenie Gminy Korytnica.

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku to około 3 OOOzł w tym opłata za umieszczenie psa w
schronisku wyniosła jednorazowo 1760zł
a pozostała kwota została przeznaczona na karmę i inne potrzeby dla bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

Bożena Pogorzelska

sprawę prowadzi:
Bożena Pogorzelska
tel.25 6612281

Roundcube Webmail :: Fwd: udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=333&_mbox..

Fwd: udzielenie informacji publicznej
Zbigniew Gęsina inspektor OC i PPoż
<gesina.zbigniew@kosowlacki.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.11.201309:10

Informacja została przesłana 18 września 2013 r. o godz 10:55
prosimy sprawdzić ustawienia skrzynki czy czasem odpowiedź nie trafiła do spamu
-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:udzielenie informacji publicznej
Data:Wed, 18 Sęp 2013 10:55:23 +0200
Nadawca:Zbigniew Gęsina inspektor OC i PPoż <gesina.zbigniew@kosowlacki.pl>
Adresat:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
U r z ą d M i a s t a i Gminy w K o s o w i e Ł ą c k i m p r z e s y ł a i n f o r m a c j ę do p r z e s ł a n e g o
wniosku
1. W 2012 r. u d z i e l a n o d o r a ź n y c h z l e c e ń na w y ł a p y w a n i e bezdomnych
zwierząt dla
Schronisko dla Bezdomnych Z w i e r z ą t s. c
07-300 O s t r ó w M a z o w i e c k a u l . Bąkówka
2. W 2 0 1 2 r . w y ł a p a n o l

psa

3 . K o s z t r e a l i z a c j i c a ł e g o zadania 2 . 4 7 8 z ł p ł a t n a p r z e l e w e m

1 7 1

m

m

t

Roundcube Webmail :: ODP: INF. PUBLICZNA S. 1431.24/2013 wni...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=326&_mbox...

ODP: INF. PUBLICZNA S. 1431. 24/2013 wniosek o
udzielenie informacji publicznej - monit
Urząd Gminy Kotuń <slawomirsmolak@kotun.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
31.10.201310:00

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam poniższe informacje:
1. W roku 2012 Gmina Kotuń zapewniała opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na
podstawie stałej umowy firmą „Perro" Marzena Golańska z siedzibą w miejscowości Zamienię, ul. Leśna
23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. W roku 2012 z terenu Gminy Kotuń zostało odłowionych 7 bezdomnych psów.
3. W roku 2012 koszt realizacji zadania wyniósł 8700 zł., forma płatności jednorazowa, przelewem.

Z poważaniem - Maciej Pieczara

Urząd Gminy w Kotuniu
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel.: (25)641-40-25
fax: (25) 632-78-30
www.kotun.pl
mpieczara@kotun. pl
Wiadomość przekazana dalej —Od: Maciej Pieczara <mpieczara@kotun.pl>
Data: 31 października 2013 09:56
Temat: FW: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Do: Urząd Gminy Kotuń <sławomirsmolak@kotun.pl>

From: qminakotun@gmail.com [mailto:gminakotun@gmail.com] On Behalf Of Urząd Gminy Kotuń
Sent: Monday. October 28. 2013 12:37 PM
To: mpieczara & kotun.pl
Subiect: Fwd: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Panie Maćku Proszę o odpowiedź na te pytania i przesłanie mi ich na e-maila
sławek smolak
—

Wiadomość przekazana dalel

Od: Urząd Gminy w Kotuniu <ug(o)kotun.pl>

Data: 28 października 2013 09:33

.i i_m m--r

loundcube Webmail :: Odp. dot. Udzielenia informacji publicznej S...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=30&_mbox=.

Odp. dot. Udzielenia informacji publicznej
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.
<kowala@kowala,pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.201308:41

From: Aldona Sołecka [mailto:a.solecka@kowala.pl]
Sent: Tuesday, September 03, 2013 8:36 AM
To: kowala@kowala.pl
Subject: Udzielenie informacji publicznej Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.
Witam
Urząd Gminy w Kowali przesyła odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013 r.
W roku 2012 Gmina Kowala zawarła umowę z firmą „PERRO" Marzena Golańska; Zamienię; ul.
Leśna 23; 05-300 Mińsk Mazowiecki, która umieszcza wyłapane zwierzęta w schronisku dla zwierząt
w Kolnie; ul. Wesoła 12; 18-500 Kolno; tel. 606 688 693, (wyłapane psy są dostarczane do tego
właśnie schroniska). Ponadto Gmina zawarła umowę na doraźną pomoc weterynaryjną i gabinetem
weterynaryjnym Roberta Janika w Wolanowie, ul. Franciszkowska l m 3, 26-625 Wolanów.
2.
W 2012 r. zostało odłowionych psów 2 szt. z terenu naszej gminy. Zwierzęta zostały umieszczone
w schronisku w Kolnie.
3.
W roku 2012 Gmina poniosła koszt na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
w kwocie: 19 043,29 zi. Za umieszczenie zwierząt w schronisku płatność była jednorazowa - zgodnie
z taryfikatorem zawartym w umowie.
1.

Pozdrawiam
Aldona Sołecka
Referent ds. Ochrony Środowiska i Melioracji
Urząd Gminy w Kowali (powiat radomski woj. Mazowieckie)
Tel. 48 610-17-60 w 59

oni i no m i n-i

Roundcube Webmail :: informacja publiczna - ochrona zwierząt

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=290&_mbox.,

informacja publiczna - ochrona zwierząt
Stanisław Orzechowski <stanislaw.orzechowski@kozienice.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.201316:39

Ad. l
Porozumienie z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa
Ad. 2
Odłowiono 243 psy, do adopcji przekazano 46 psów, do schroniska 157 psów
Ad.3
Koszt zadania 506767,98 zł./miesięczne faktury/

2013-10-2923:39
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aundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=16&_mbox-

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Urząd Gminy Krasne <ug_krasne@krasne.pl>

Odbiorca

mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

02.09.2013 11:27

Odpowiedź na wniosek o udzieleni informacji publicznej
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp: W 2012 r. Gmina Krasne miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy i utrzymanie ich w schronisku z Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Odp: W 2012 r. ww. podmiot wyłapał i utrzymuje 5 psów z terenu Gminy Krasne.
! 3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Odp: W 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 6.500,00 zł. Forma płatności - jednorazowa za wyłapanie
psa, umieszczenie go w schronisku i utrzymanie.
Pozdrawiam
Łukasz Wojtalewski
Urząd Gminy Krasne
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz, 1198),

70 n-OQ-f>7 71:47

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-128&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

UG Krasnosielc <ugkrasnosielc@post.home.pl>

Odbiorca

"mazowieckie soz" <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

S ""f f"".*,Sil

10.09.201308:54

f

Data

<*!

J**^
1 i-JOl

Poniżej udzielam odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała W 2012 R. stałe umowy
albo udzielała doraźnych zleceń na WYŁAPYWANIE bezdomnych zwierząt i/lub
ZAPEWNIANIE IM OPIEKI?
- Schronisko dla Zwierząt ,,Canis" w Krasnosielcu.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt
(psąch/kotąch) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy W 2012 R.?

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

w schronisku koszt 10.500 zł.

Paulina Beczak
Podinspektor

->n i -t nn i r\

,K/_/\D GMINY

K\-7vnowloga Wlała
.-osciJna 3 06-316 K(zvnov/ioga Mata
-'- *oi-mazowieckie
66?

Krzynowłoga Mała, dnia 02.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, gmina Krzynowłoga
Mała uprzejmie informuje:
-

W 2012 roku podpisaliśmy stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

-

W 2012 roku wyłapano na koszt gminy i przekazano schronisku jenota. Koszt wyłapania
tego zwierzęcia wyniósł 1230 zł.

-

Gmina Krzynowłoga Mała ponosi comiesięczne koszty w formie ryczałtu za wypełnianie
ustawowych obowiązków wobec bezdomnych zwierząt.

Paweł j
ROY
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowala

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

Roundcube Webmail :: Re[2]: odpowiedź na wniosek o udzielnie inf...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_acrion=print&_uid=12&_mbox=..

Re[2]: odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji
publicznej gmina Krzynowłoga Mała
srodowisko@krzynowlogamala.pl
<srodowisko@krzynowlogamala.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 12:01

W Odpowiedzi na Pana Ponowny wniosek gmina Krzynowłoga Mała informuje, iż w 2012 r na terenie gminy
Krzynowłoga Mała nie wyłapano żadnego bezdomnego psa. Poniesione koszty to ryczałt miesięczny w kwocie
1537,50 zł.
Pozdrawiam Nowicka Milena
Inspektor ds. gosp. komunalnej i ochrony środowiska.
Tekst oryginalnej wiadomo?ci:
Od: mazowieckie soz
Do: srodowisko@krzynowlogamala.pl
Temat: Re: odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznej gmina Krzynowłoga Mała
Data: 2013-09-0223:59:53
Informuj?, i? Pa?stwa odpowied? nie czyni zado?? naszemu wnioskowi, który dotyczy? opieki gminnej nad
zwierz?tami bezdomnymi, którymi z mocy ustawy o ochronie zwierz?t mog? by? tylko zwierz?ta domowe i
gospodarskie (nie: wolno ?yj?ce).
W zwi?zku z tym ponawiam pytanie, ile psów Gmina wy?apa?a w 2012 r. i jaki by? koszt zapewnienia im
opieki.
A. Lechowicz, SOZ

JESTE7MY ORGANIZACJ? PG?YTKU PUBLICZNEGO
PRZEKA? NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE
ZWIERZ??
0000292939

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirus?w 8757 (20130903)
Wiadomo?? zosta?a sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

l

7 l

2013-09-03 17:

OSADAUrząd Gminy Kuczbork-Osada
ul. Adama Mickiewicza 7A
09-310Kuczbork

Kuczbork-Osada, dn. 17.09.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, niniejszym informuję, że w
dniu 14.01.2013 roku została podpisana umowa z Firmą Weterynaryjną pn. „Czworonogi" Konrad
Ganczarek w zakresie świadczenia usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Kuczbork-Osada.
W 2012 roku nie było przypadków wyłapania i utrzymywania na koszt gminy bezdomnych
zwierząt, stąd też nie było poniesionych w 2012 roku kosztów na realizację tych celów.
Jerzy Rzymowski
Inspektor

Roundcube Webmail :: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie info...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?J:ask=mail&_action=print& uid=151&_mbox.

Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Elżbieta Całka <e-calka@gmina-latowicz.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201308:50

W dniu 2013-09-10 16:31, mazowieckie soz pisze:
| Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie z jakim schroniskiem Gmina miała podpisaną umowę w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 10.09.2013 10:20, Elżbieta Całka wrote:
W odpowiedzi na wniosek z dnia l września 2013 r. z prośbą o udzielnie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
niniejszym informuję, co następuje:
1. Gmina Latowicz w 2012 r. nie miała na stałe podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki. Bezdomne zwierzęta odławiane były doraźnie po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie
przez mieszkańców, sołtysów.
Jednocześnie informuję, iż Gmina od l sierpnia 2012 r. miała podpisaną na, czas określony umowę ze
schroniskiem na przechowywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. z terenu Gminy Latowicz zostało odłowionych 8 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. stanowił kwotę 14 883,00 zł. Należność była uiszczana przelewem po
otrzymaniu faktury.
Pozdrawiam
Elżbieta Całka
Niniejszym informuję, iż w 2012 r. Gmina Latowicz miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt "TEMPL", Wasilków, ul. Gajna 36.
Pozdrawiam
Elżbieta Całka

GK.1431. 5. 2013

Leaionowo 17.09.2013 r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępnie do
informacji publicznej (pismo e-mail : L.dz. 45469/2013 z dn. 09.09.2013 r.) informujemy :
1. Gmina Legionowo zawarła w roku 2012 umowy na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku
bezdomnych psów z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych ul. Modlińska 107 B,
05-110 Jabłonna.
2. W roku 2012 wyłapano i umieszczono w schronisku 80 psów z terenu Gminy Legionowo.
Ponadto przeprowadzono przy udziale wolontariuszy kastracje 148 szt kotek i 65 szt kocurów.
3. Koszt odłowienia i umieszczenia w schronisku 80 psów wyniósł 214.059,85 zł. Przyjęto
jednorazową formę płatności za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku.
Koszt kastracji dziko żyjących kotów wyniósł 30.180 zł.

Z poważaniem

Sporządził:
Krzysztof Wioch iński
inspektor w Wydziale Gospodarki K o m u n a l n e j
Udostępnił:
Aleksander Rogala
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

LtUS
Lelis, 12 września 2013 r.

Nr KTK.1431.24.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
/•
woj. Świętokrzyskie

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Doraźne umowy - zlecenia z Wiesława Rykowska
„CANIS" 07-400 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3,

firma

Usługowo-Handlowa

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych lub
koszt gminy w 2012 r.?

utrzymywanych na

Wyłapanych zostało i zabranych do schroniska w Kruszewie 15 psów,
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności.
Za wyłapanie i umieszczenie w schronisku opłata w wysokości 23.985 zł.

Sporządził:
Wacław Kania

URZĄD *.>'MJNY LEONCIN
05-155 Laoncin, ul. Partyzantów 3
NIP 531-13-59-622, REGON 000538981
te!,/Sax 022 785-65-82 (85), 022 n*5-«)-00
w,oj. mazowieckie
GOS.6140.37.2013

Leoncin, dnia 29 października 2013 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Jędrzejów,
woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r.
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt dotyczący udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w Gminie Leoncin - Urząd Gminy w
Leoncinie informuje:
Ad. l /
Gmina Leoncin posiadała w 2012 r. zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych,, Przyjaciel" w Kotliskach 13 k. Kutna, gdzie umieszczamy wyłapane, bezdomne
psy z terenu Gminy Leoncin. Należność płacona była miesięcznie, za pobyt i opiekę dobową,
za każde z umieszczonych zwierząt, aż do jego naturalnej śmierci lub do czasu adopcji.
Ad.2/
Koszt poniesiony przez Gminę łącznie z wyłapaniem, transportem, pobytem i opieką
bezdomnych zwierząt za 2012 r. wyniósł 38.589 zł.
Liczba wyłapanych psów ok. 20 szt.
Ad3/
Koszt całego zadania przedstawiono jak wyżej. Opieka w Schronisku rozliczana była
miesięcznie na podstawie wystawianych i rozlicznych faktur, opartych na bieżącej ewidencji,
co miesiąc, za każdą dobę pobytu i opieki nad zwierzętami. Łącznie z wykonanymi
zabiegami.
W 2013 roku jest analogicznie z tym, że na całe zadanie zaplanowane zostało 36 OOOzł. +
4000 zł. na pozostałe wypadki losowe tj. + wypadki drogowe z udziałem zwierząt (w tym
opieka weterynaryjna) i że środki te zostały już wyczerpane, natomiast Gmina nadal pokrywa
koszty całodobowego pobytu zwierząt przywiezionych z terenu Gminy i przebywających
w Schronisku „Przyjaciel". Są to koszty ok. 4000 zł. w skali miesięcznej.

Z poważaniem

I

WÓJT AMINY
Jr~*

Ąś&ffi Mżrosjaip Krawczak

Leszno, dn. 09.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.09.2013 r.. Urząd Gminy Leszno uprzejmie
informuje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt, udzielając odpowiedzi na kolejne
pytania:
1.

a) wyłapywanie, opieka weterynaryjna oraz transport do schroniska bezdomnych zwierząt
występujących na terenie gminy Leszno Leszno Gabinet Weterynaryjny Sp, r o.o. ul. Krótka
14, 05-084 Leszno w 2012 r. obecny adres ul. Tuwima 29. stalą umowa od 02.01.2012
31.12.2012 r.
b) przyjmowanie do schroniska i zapewnienie odpowiednich warunków bytowania oraz
opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt występujących na terenie (..i m i m Leszno Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel", ul. Kotlińska 13, 99-300 Kutno
- stała umowa od 01.01.2012 • 3 L12.20! 2 r.

2. a) ilość zwierząt bezdomnych wyłapanych w 2012 r,
b) w tym psów
c) innych zwierząt
d) w tym koty

-'
- 20

e) sarny
3. a) Koszt całego zadania jaki gmina poniosła w 2012 r. \\y nosił 138.679.56zL
b) Oplata za opiekę w schronisku jest oparta na bieżącej c\\ idencji zwierząt
przebywających pod opieką i wynosi 5,93 zł netto + 23% V A T = 7,29 z! BFUTTO za
dobę od jednego przebywającego w schronisku bezdomnego zwierzęcia.

iloundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&__uid=115&_mbox..

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
<rsr@lesznowola.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 12:39

Lesznowola, 09.09.2013r.
Szanowni Państwo,
Działając w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej i w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż:
1. Urząd Gminy w Lesznowoli posiadał w 2012 roku dwie podpisane umowy na
„ODŁAWIANIE, PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI ORAZ UTRZYMANIE W SCHRONISKU
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY LESZNOWOLA w roku 2012" z
Kliniką Weterynaryjną REDLINE w Łazach przy ul. Łączności 2G w okresie od
01.01.2012r do 30.09.2012r. oraz z Przychodnią Weterynaryjną Sylwester
Zając, ul. Łabędzia 23, w okresie od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.
2. W 2012 roku z terenu Gminy zostało odłowionych łącznie 99 bezdomnych
psów i 80 kotów.
3. Na wykonanie umowy „ODŁAWIANIE, PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI ORAZ
UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY
LESZNOWOLA w roku 2012" zostało przeznaczone 200 000 zł. Przetarg wygrała
Klinika Weterynaryjna REDLINE. Opłata za wykonanie usługi była ryczałtowa i
wynosiła 2600 zł za każdego odłowionego psa i 1300 zł za kota. Jednakże
zwierząt było więcej niż przypuszczaliśmy, dlatego 04.10.2012r. została
podpisana druga umowa z Przychodnią Weterynaryjną Sylwester Zając,
Piaseczno, ul. Łabędzia 23, która wygrała przetarg. Opłaty w tym przetargu
zostały podzielone na poszczególne usługi :
Wyłapywanie i transport bezdomnych psów do miejsca czasowego pobytu 486,00 zł
Wyłapywanie i transport bezdomnych kotów do miejsca czasowego pobytu 270,00 zł
Wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich po
przywiezieniu psa do miejsca czasowego pobytu - 648,00 zł
Wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich po
przywiezieniu kota do miejsca czasowego pobytu -270,00 zł
Leczenie przyjętych bezdomnych chorych psów rokujących nadzieję na
wyzdrowienie oraz psów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - 540,00
zł
Leczenie przyjętych bezdomnych chorych kotów rokujących nadzieję na
wyzdrowienie oraz kotów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
- 216,00
zł
Objęcie psów opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je
- 756,00 zł
Objęcie kotów opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego
je -486,00 zł
Usypianie ślepych miotów psów
- 43,20 zł
Usypianie ślepych miotów kotów - 32,40 zł
Koszt wykonania usługi
„ODŁAWIANIA, PRZYGOTOWANIA DO ADOPCJI ORAZ
UTRZYMANIA W SCHRONISKU (...)" za okres od 01.10.2012r do 31.12.2012r. wyniósł
94 230 zł.
Z poważaniem,
Joanna Barańska
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy w Lesznowoli

7nn.no.nQ

loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
A.WójcikJJpowiec <awojcik@lipowieckosdeiny.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.201313:18

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym w odpowiedzi na wniosek w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
przesyła ninniejszą informację;
Ad1. Gmina stałej umowy nie miała a wyłapywaniem trudniła się Gminna Straż.
Ad2. W 2012 roku wyłapano 13 psów , które oddano pod obserwację do Lecznizy Dla Zwierząd w Mławie.
Ad3. Koszt poniesiony przez gminę wyniósł 3250,00 zł. Jednorazowo za jednego psa 250,00 zł.
Pozdrawiam
Andrzej Wójcik

oni7.in.9Q

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji" opieka nad zwierzetam...
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Temat
Nadawca
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Data

udzielenie informacji " opieka nad zwierzętami
bezdomnymi'
Barbara Jach. Stażysta UMiG Lipsko.
<barbara.jach@|jpsko.eu>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

ncalpi

06.11.201314:23

Lipsko, dnia 06.11.2013r.
Urząd Miasta i Gminy Lipsko
1-Maja 2
27-300 Lipsko

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.10.2013 r. w sprawie
udzielenia informacji
0 sposobie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z art. 11 ust. l
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Urząd Miasta i
Gminy Lipsko informuje:
l.W 2012 roku Miasto i Gmina nie posiadała stałej umowy celem wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki weterynaryjnej. W przypadku
konieczności udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym Miasto i Gmina Lipsko
korzystała w tym okresie z doraźnych zleceń udzielanych Gabinetowi
weterynaryj nemu.
2.Pomimo próśb o możliwość podpisania umowy wysłanych do wielu schronisk dla
zwierząt Miastu
1 Gminie Lipsko nie udało się zawrzeć umowy z żadnym ze schroniskiem dla
zwierząt, w związku
z czym z terenu miasta i gminy Lipsko zostało odłowionych w tym okresie
jedynie pięć bezdomnych psów.
Należy jednak dodać, że Miasto i Gmina biorąc pod uwagę trudności z
uzyskaniem miejsc
w schroniskach dla zwierząt oraz potrzebę zapewnienia bezdomnym zwierzętom
odpowiedniej opieki utworzyło w 2013 roku dla własnych potrzeb punkt
czasowego przetrzymywania zwierząt. W bieżącym roku podpisana została umowa
na całodobową opiekę weterynaryjną z lek. wet. Dariuszem Kaźmierskim oraz z
Ośrodkiem Adopcyjnym Dla Zwierząt w Lipsku prowadzonym przez lek. wet.
Dariusza Kaźmierskiego. Ponadto zwiększone zostały ze strony gminy działania
( m.in. poprzez ogłoszenia
w lokalnym radiu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy )
celem znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z
jej terenu. Przekazywane zwierzęta poddawane są podstawowym zabiegom
weterynaryjnym. Można zauważyć, że podjęte działania przynoszą pozytywny
skutek, bowiem 16 bezdomnych psów zostało już zaadoptowanych.
Powyższe działania finansowane są ze środków budżetu Miasta i Gminy Lipsko
zarezerwowanych na rok 2012 w wysokości 13.000 zł natomiast w 2013 roku
zostały zwiększone na kwotę 26.500 zł. Środki wydatkowane są zgodnie z
cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.

Barbara Jach, referent
tel. 483780048 wew. 38

LIW

Węgrów, 04.09.2013
RLS.6140.14.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym informuję:
Adl) Gmina Liw w 2012 roku posiadała podpisane porozumienie na odławianie
bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im dalszej bezterminowej opieki do czasu ich
adopcji w schronisku z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.
Ad2) W 2012r. z terenu Gminy Liw odłowiono 9 psów.
Ad3) Opłata za odłowienie i koszty utrzymania do czasu adopcji dokonywana była
przelewem każdorazowo po wykonaniu usługi. Całkowity koszt odłowienia wszystkich
psów w 2012r. wyniósł 4500 zł.

Z poważaniem

UJBUWH r

Lubowidz, dnia20 października 2013 roku

RGG.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul, 11 Listopada 28
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Lubowidzu uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Lubowidz w 2012 roku miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Usług

Komunalnych Sp.

z.o.o

w

Ciechanowie

ul.

Gostkowska

83,

06-400 Ciechanów,
2. W 2012 roku na koszt gminy byty utrzymywane - 2 szt. psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012 roku - 6 700,55 zł.
4. Forma płatność za opiekę: ryczałtowa za gotowość przyjęcia psów oraz oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem:

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

Sporządził;
Ewa Sobiech
Te), 236582078

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek - Gmina Lutocin
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UToaw

Odpowiedź na wniosek - Gmina Lutocin
Wioletta Szczesiak <ugjutodn@poczta.onet.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:20

.„*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2013r. Urząd Gminy w
Lutocinie przesyła informacje, o które Państwo wnioskowali:
1. Gmina Lutocin w 2012 r. nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i zapewnienie im opiek. W razie potrzeby gmina korzysta
z usług Straży Miejskiej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu na indywidualne zlecenie.
2.
3.

W ubiegłym roku nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym gmina w 2012 r. nie poniosła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami.

Z poważaniem
Wioletta Szczesiak
Urząd Gminy w Lutocinie

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna

Temat
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Informacja publiczna

Nadawca

Marta Syryt <martasyryt@miasto.laskarzew.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

05.09.2013 11:07

MIASTO

,4" i

ncal.pi

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta w Łaskarzewie
uprzejmie informuje:
1. W 2012 roku Miasto Łaskarzew miało stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki. Umowa zawarta była z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "PERRO" Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. W 2012 roku z terenu Miasta Łaskarzew odłowiono 5 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł: 6.642,00 zł brutto.
Z poważaniem
Marta Syryt
Tel. (25) 684 52 50 w. 20

^oundcube Webmail :: Udzielenie informacji publicznej.
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Nadawca
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Udzielenie informacji publicznej.
Dorota Długosz <dorota@laskarzew.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 08:03

Witam
W odpowiedzi na pismo z dnia l września 2013r. w sprawie informacji sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje się, że Gmina Łaskarzew w
2012r. nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Tut. Urząd nie posiada zbiorczych danych o ilościach zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na
koszt Gminy oraz kosztach całego zadania w 2012r.
Pozdrawiam
Długosz Dorota
tel.: 2568-46-811

70n-OQ-OQ 77-41

Urząd Girnny w Łącku
09-520 Łąck. i Gosłynińska 2
s

l ? l «;?4! 38.M<K;n >•(>• Ś,0?4J38<M<1-16'
r - a 00053(592;), f h- «?1-02 95-044
NKP 114-2-21-219/P

Łąck, dnia 05.11.2013r.

RL1431.12.2Q13

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
Ad, l Umowa z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o, Płock, ulica
Przemysłowa 31,
Ad. 2 W 2012 r. - 6 psów.
Ad, 3 Koszt realizacji zadania 10 tyś. zł., forma płatności -jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

/

Otrzymują:
1. Adresat.

2. a/%

\

\j/ie$ło.iu(

owska
WÓJTA

loundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej
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iOOHdM
Temat
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udzielenie informacji publicznej
<srodowisko@gminalochow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.2013 14:28

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013r. Burmistrz Łochowa informuje że:
1. w 2012r. mieliśmy podpisaną stałą umowę na obławianie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. w 2012r. zostało obłowione 11 szt. psów oraz 7 szczeniaków. Kotów nie było,
3. Koszty realizacji całego zadania za 2012r. to 18450zł. , płatność dokonywana była za jednorazowe
umieszczenie zwierzącia w schronisku.
Katarzyna Natarkowska
Urząd Miejski w Łochowie

2013-10-2923:45

Roundcube Webmail :: Odpowiedzi na pytania

Temat
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Odpowiedzi na pytania

Nadawca

Ilona Zawadzka <ilona.zawadzka@lomianki.pl>

Odbiorca

<soz@obrona-zwierzat.pl>

Data

10.09.2013 13:14

Witam
W związku z Państwa pismem z dnia 01.09.2013r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami ,
udzielam odpowiedzi na zadane pytania.
l Czy i z kim gmina miała w 2012r stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 r gmina miała podpisaną umowę polegająca na odbiorze i opiece nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki . Umowa podpisana z
Fundacją "Przyjaciele Braci Mniejszych " z siedzibą w Jabłonnie przy
ulicy Modlińskiej 107B.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach /kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012r.
Zwierzęt zabranych do Schroniska w 2012 r wynosiło 86 sztuk.
3, Jaki był w 2012 r koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę ( ]ednorazowa za Umieszczenie w schronisku ,
ryczałtowa , oparta na bieżące] ewidencji zwierząt przebywa] ących pod
opieką, inna) ?
Wydatki poniesione przez gminę w roku 2012 wyniosły : 227 470,05zł.
Forma płatności : jednorazowo za odbiór zwierzęcia i opiekę nad nim w
schronisku plus ewentualne koszty leczenia, "chipowania" i sterylizacji.
Zawadzka Ilona
Ref .Ochrony Środowiska i i Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Łomiankach
ul . Warszawska 115
05-092 Łomianki

4&
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Łosice, dnia 16,09.2013 r.

Wf B .1431.12,2013

PANI AGNIESZKA LECHOWICZ
PREZES STOWARZYSZENIA
OCHRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW

Odpowiadając na wniosek z dnia 01,09.2013 r, dotyczący udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję, iż Urząd Miasta i Gminy w Łosicach ma podpisane Porozumienie dotyczące odłowów
interwencyjnych bezdomnych zwierząt na terenie Miasta l Gminy Łosice ze „Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt" Nowodwór, 21-100 Lubartów od 12 stycznia 2012 roku na czas nieokreślony.
W roku 2012 r. na terenie miasta i gminy nie przeprowadzano odławiania bezdomnych zwierząt.

TRZ
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Łyse, dnia 08.11.2013 r.
OŚR. 1431.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 października
2013 r. informuję, że w 2012 r. gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie zwierząt
natomiast zawarto umowę na zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie w schronisku dla
zwierząt Jerzy Kubrak, ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno.
W 2012 r. gmina przekazała do schroniska 11 bezpańskich psów z płatnością jednorazową za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku na ogólną kwotę 16 236 zł.
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woj. mazowieckie

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 29
Pani Agnieszka Lechowicz

Sprawa dotyczy : wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r.
W 2012 roku Gmina Magnuszew nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki, umowa taka została zawarta z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" Zamienię ul.Leśna 23 05-300 Mińsk
Mazowiecki dnia 03.01.2013 r.
2. W 2012 roku nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy.
3. W 2012 r. Gmina Magnuszew nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt.

MakówMaz.l3.09.2013r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego,
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
zgłoszenie na telefon-Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski,12-230
Biała Piska, Radysy 13.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
odłowiono 6 bezdomnych psów, koty są pod stałą kontrolą co do liczby miotów, są
poddawane opiece weterynaryjnej polegającej na ich sterylizacji, antykoncepcja kotek,
leczenie chorych kotów.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
łączna kwota wydatkowanych środków na wyłapywanie, dokarmianie, i opiekę
weterynaryjną wydatkowano łącznie 12.434,72zł.
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia ;Stowarzyszenie Obrona Zwierząt Jędrzejów,
woj. świętokrzyskie tel. 607-171-458 (po godz. 15)www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY O R G A N I Z A C J A POZA ł ' K l ' P l B1,K /.NKO.O
PR/.KKAŻ N A M SN 0,1 i %
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄ T
KRS: 0000292939

lundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=204&_mbox..

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Sekretariat - Urząd Gminy Mała Wieś
<gmina@malawies.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
<gmina@malawies.pl>
13.09.2013 14:50

W dniu 2.09,2013 r do naszego Urzędu wpłynął Pani wniosek o udostępnienie Informacji
Publicznej, Zgodnie z trybem przepisów ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej
informuję:

Ad, l
Zadanie to zlecone zostało Związkowi Gmin Regionu Płockiego i ZGKiM Sp.z o. o. w Małej
Wsi
Ad. 2
W 2012 roku wyłapano 8 psów

.Ad. 3
*W 2012 roku koszt realizacji wyniósł SOOOzł- opłata ryczałtowa
Z poważaniem
Wójt Gminy Mała Wieś
Andrzej Barciński
Ul. Kochanowskiego l
09-460 Mała Wieś
From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, September 01, 2013 10:32 PM
To: ug@kadzidlo.asi.pl; umkaluszyn@kaluszyn.pl; urzad@kampinos.pl; um@karczew.pl;
gmina@karniewo.eur.pl; sekretariat@kazanow.pl; urzad@klembow.pl;
ug@bip.klwow.akcessnet.net; urzad@kobylka.pl; gmina_kolbiel@wp.pl;
urzad@konstancinjeziorna.pl; gmina@korczew.pl; ugk2@poczta.fm; samorzad@kosowlacki.pl;
gmina_kotun@poczta.onet.pl; kowala@kowala.pl; urzad@kozienice.pl; ug_krasne@krasne.pl;
ugkrasnosielc@post.pl; ugkrzynmala@o2.pl; ugkuczbork@poczta.wp.pl; uglatowicz@interia.pl;
miasto@legionowo.um.gov.pl; wojt@lelis.ug.gov.pl; ugleoncin@poczta.onet.pl;
urzad@gminaleszno.pl; gmina@lesznowola.waw.pl; uglipowieck@bazagmin.pl; umig@lipsko.eu;
admin@liw.pl; uglubowidz@box.ids.pl; sekretariat@lutocin.i-gmina.pl; laskarzew_miasto@wp.pl;
laskarzew@laskarzew.pl; gmlack@op.pl; ugminy@wp.pl; umig@lomianki.pl;
umiglosice@pro.onet.pl; ugjyse@wp.pl; gmina@maciejowice.pl; magnuszew3@warsoft.pl; urza
d@makowmazowiecki.pl; ugmw@tlen.pl; poczta@malkiniagorna.pl; urzad.miasta@marki.pl;
gmina@miastkowkoscielny.pl; sekretariat@michalowice.pl; ugmiedzna@poczta.onet.pl;
miasto@milanowek.pl; umminsk@se.onet.pl; minsk@minskmazowiecki.pl; mirow@gminy.pl;
info@mlawa.pl; gmina@mlodzieszyn.pl; ugmlynarze@post.pl; mochowo@wp.pl;
gmina@mogielnica.pl; mokobody@gminy.pl; ug_mordy@pro.onet.pl;
sekretariat@mrozy.bip.net.pl; umm@pro.onet.pl; urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl;
gmina@nadarzyn.pl; ugnaruszewo@vip.wp.pl; um@nasielsk.pl; urzad@nieporet.pl;
nowa_sucha@zgwrp.org.pl; urzad__n_m@poczta.onet.pl; nowemiasto@nowemiasto.pl;
ug@nowyduninow.info.pl; burmistrz@nowydwormaz.pl; ugnur@fastmail.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Roundcube Webmail :: informacja dot. bezdomnych zwierząt

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https:/7poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=59&_mbox=.

informacja dot. bezdomnych zwierząt
LWileńska <lwilenska@malkmiagorna.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 11:08

Witam
W odpowiedzi na e-maila z dnia 01 września 2013 roku informuję, że bezdomne zwierzęta z terenu Gminy
Małkinia Górna były wyłapywane i odbierane w 2012 roku przez Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w
Łukowie ul. Międzyrzecka 41/36, posiadające zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt, a także
współpracujące z wolontariuszami zajmującymi się wyszukiwaniem osób, które chciałyby adoptowć bezdomne
zwierzęta.
W roku 2012 wyłapano i odebrano 36 psów, natomiast koszt realizacji całego zadania wyniósł 9 tyś. zł.
Pozdrawiam
Lidia Wileńska
Urząd Gminy w Małkini Górnej

Roundcube Webmail :: Informacje na temat bezdomnych zwierząt - M...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=12&_mbox=.

Informacje na temat bezdomnych zwierząt Miasto Marki
WOŚiGW <srodowisko@marki.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 15:56

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 01.09.2013 roku
niniejszym informuję, iż w 2012 roku Burmistrz Miasta Marki miał podpisaną umowę ze
schroniskiem NOMADA Dominik Szostak Długa Kościelna ul. Szczęśliwa 55 05-074 Halinów.
"Nomada" w owym czasie miała jeszcze numer weterynaryjny - obecnie odebrany i współpraca
wygasła, opłata za przyjęcie zwierzęcia była ryczałtowa ok 2300 PLN
Wyłapywanie prowadzone było we współpracy z SPCA Straż Zwierząt - dotacja.
Opieka weterynaryjna prowadzona była w Przychodni dla zwierząt "Marwet" (podpisana umowa ceny jednostkowe można je znaleźć w dokumentacji przetargowej w BIPie), w razie nagłych
wypadków psy leczono również w innych lecznicach (kliniki całodobowe z warszawy)
Orientacyjne statystyki z 2012 roku:

psy oddane do adopcji - 86
koty oddane do adopcji 76
wypuszczone na wolność (koty) 31
znalazły swojego właściciela (psy) 10
oddane do schroniska Nomada (na początku 2012 - przed wprowadzeniem
obowiązku chipowania wyłapanych zwierząt) 3 szt.
dokładne dane od połowy 2012 roku są publikowane na specjalnie stworzonej stronie
www.zwierzaki.marki.pl - wszystkie przypadki podjęcia zwierząt wraz z numerem chipa (po
wyłapaniu zwierzęta są niezwłocznie chipowane) i zdjęciem zwierzęcia są tam rejestrowane, w
związku z czym można nawet korzystając z bazy safe animal ustalić kto dane zwierze adoptował ma to zapobiegać "znikaniu zwierząt" i innym nadużyciom.
Okres rozliczeniowy w naszej gminie to w zasadzie marzec-marzec bo staranny się w tym okresie
podejmować uchwały i podpisywać stosowne umowy, które ważne są do marca roku następnego,
stąd też trudno to policzyć dla roku kalendarzowego.
Całkowity koszt realizacji programu zapobiegania bezdomności wyniósł w przybliżeniu ok. 120 tyś.
złotych.
Jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe dane odnośnie ilości zwierząt i kosztów proszę o
informację tel. 501 930 186, jednak muszę uprzedzić, iż zestawienie dokładnych danych zajmie mi
trochę czasu.
Z wyrazami szacunku

Hubert Komorowski
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel. (22) 781 10 03 wew. 103
kom. 501 930 186
Faks: sekretariat 22 490-67-45

-mi i 11 o/t m./io

Roundcube Webmail :: opieka nad zwierzętami

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=89&_mbox=..

opieka nad zwierzętami
rolnictwo <rolnictwo@poczta.efekt.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.201306:10

Gmina Miastków Kościelny udziela informacji w temacie ochrony zwierząt:
ad,l, na zlecenie Gminy wyłapywaniem! bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
PERO Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ad. 2. w 2012roku wyłapano l szt psa
ad.3. koszt realizacji zadania 3 321,00zl.

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy l
05-816 Mchałowice
tel. 22 350 91 91
fax 22 35i 91 01
łBł
e-mail: sekretariat@michalowke.pl
Reguły, dnia Ąf września 2013 r.
Agnieszka Lechowie/,
m a zo wi c K ikk^M) roBa-i«i«fiai.il
W odpowiedzi na maiła z dnia t września informuję, że wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2012 r. zajmował się Pan Jacek Wojeieszak, który
następnie przekazywał je do Schroniska w Milanówku, W sumie zostało przekazanych 11 psów,
Płatność za wyłapywanie zwierząt była ryczałtowa i wynosiła 979,72 zł miesięcznie. Natomiast
w schronisku oprócz miesięcznego ryczałtu w wysokości 600 zł, za każde
zwierzę
uiszczaliśmy dodatkową opłatę 1500 zł.
Ponadto na terenie Gminy Michałowice finansowane jest dokarmianie i opieka
weterynaryjna dziko żyjących kotów.

E poważaniem
•WÓJT
:ofGra*i»

Sprawę prowadzi:
Wojciech GrzenSewski

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 22 350 91 11, pokój nr 106

Roundcube Webmail:: uzupełnienie

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=227&_mbox.

uzupełnienie
Wojciech Grzeniewski <grzeniewski@michalowice.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.201308:16

W uzupełnieniu informacji przesłanej w dniu 16 września, informuję, że łączny koszt (umieszczenia w
schronisku i opieki) w 2012 r. to:
600 * 12 miesięcy = 7200 zł
1500 zł* 11 psów =16 500 zł
w sumie 23 700 zł.
Z poważaniem
Wojciech Grzeniewski
Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej
grzeniewski(5)michalowice.pl

www.michalowice.pl
tel. 600-349-929
tel. 22 350 91 32
fax. 22 350 91 01

l 7l

GO431.12.2013

Miedzna, 02.09.2013r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów woj. świętokrzyskie

Urząd Gminy w Miedznie odpowiadając na wniosek z dnia 02.09.2013 r w sprawie udzielenia
informacji publicznej informuje:
Ad, l

State umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12-230 Biała Piska
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol interwencyjny ul. Słoneczna 2, 05-205
Klembów
Pomoc doraźna i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny Witold Maleszewski ul. Ogrodowa 13, 07-106 Miedzna
Ad. 2

W 2012 r. wyłapano jednego bezpańskiego psa.
Ad, 3

W 2012 r. jednorazowo zapłacono 2.000,00 zł za wyłapanie bezpańskiego psa.

MILANÓWEK

URZĄD MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, dnia 09.09,2013 r.
OSZ.1431.24.2013
Szanowna Pani Prezes
Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Dotyczy: informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na
terenie miasta Milanówka.
W odpowiedzi na Państwa pismo które wpłynęło do Urzędu Miasta Milanówka dnia
02.09.2013 br. dotyczące informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,,
uprzejmie informuję:
Ad.l. W roku 2012 gmina miała podpisaną umowę z Panem Inż. Jackiem Wojcieszakiem
prowadzącym działalność gospodarczą. Pensjonat „ PIES I KOT" z siedzibą w Jaktorowie ul. Potockiego
137.

Ad.2. W roku 2012 ilość zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy jest równa 79.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wraz z formą płatności za opiekę rocznie
wynosi 37 000 zł. brutto.

Z poważaniem
Zup.

sistrza Miasta
n-yfeficzyk
ratu
podarki Zielenią

Otrzymują:
L
adresat
2.
a/a

Przyg. Marta Kurach

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
te!.: 122 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

WAST0

U R Z Ą D MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja l
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, 5 września 201 3 r.

RO. 1431.66.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia l września b.r, w sprawie udostępnienia informacji
publicznej wyjaśnia się. co następuje:
Ad.l. W 2012 roku bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki odbierane były
przez Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, ul.

Leśna 23,

05-300 Mińsk Mazowiecki'.
Ad.l. W 2012 roku z terenu miasta /ostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 16 szt.
zwierząt, w tym:
- psy- 14 szt.

- koty - 2 szt.
Ad.3. Całkowity koszt realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie w 2012 roku wyniósł 48 3123 50 zł. Płatność dokonywana
była zgodnie z ilością zwierząt wyłapanych w danym miesiącu.

Mińsk Mazowiecki, 17.09.2013

IOK. 6140.41.2013

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

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w roku 2012r została zawarta umowa na
wyłapywanie zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska z siedzibą w Zamieniu ul. Leśna 23, 05-300
Mińsk Mazowiecki. Gmina nie zawierała umów ze schroniskami.
Zestawienia ilościowo - kosztowe dotyczące wyłapanych bezdomnych zwierząt za rok 2012
załączniki.

Sporządził:
Adam Więckowski
tel: 025-758-28-51

załączniki:
1) umowa z firmą „ Perro"
2) zestawienie ilościowo-kosztowe

Rejestr Faktur
Firma Perro 2012r

Urząd Gminy Mińsk
Mazowiecki
cena brutto w zł

L.p

Nr faktury

Data
wystawienia

Usługodawca

1

9/2012
21/2012
27/2012
40/2012
77/2012

30.01.2012

" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
" Perro"
na skraju
na skraju
na skraju
" Perro"
" Perro"

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1/10/2012
28/01/2012
29/01/2012
144/2012
149/2012

21.02.2012
05.03.2012
09.04.2012
09.03.2012
10.05.2012
29.05.2012
15.06.2012.
27.06.2012
03.07.2012
09.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
17.12.2012
28.12.2012

Zleceniodawca

5719,5
4674
4674
3444

kot
kot
kot

10332
150
140
140
14883
1722
45878,5

ilość zwierząt odłowionych
schronis. adopcja obserwac

mieszkańcy gminy
mieszk_Królewiec
Huta Mińska
Cielechowizna
Stojadła, Warszawska 18a
Stojadła, 50
Budy Janowskie
Józefów
Stojadła, ul. Wspólna
Królewiec

2
2
2
2
1
1
1
1
1
6
1
1
1

Żuków

9
1

Mirów Stary dna 31.10.2013 rok
Znak: WSG.6140.18.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy Mirów informuje, że:
Ad. l. Gmina posiadała zawarte porozumienie - umowę z Hotelem dla psów „Pod lasem" Sadek
215, 26-500 Szydłowiec na 2012 rok.
Ad 2. W 2012 roku nie dostarczono zwierząt (psa, kota).
Ad 3

W 2012 roku Gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją całego zadania.

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi psami

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=329&_mbox..

opieka nad bezdomnymi psami
Urząd Gminy Młodzieszyn <ugmlodzieszyn@o2.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
31.10.201313:13

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6.09.2013 r. o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że
- w 2012 roku Gmina Młodzieszyn miała podpisaną umowę ze schroniskiem "AZOREK" mieszczącym się
w miejscowości Kożuszki Parcel 63, 96-500 Sochaczew
- w 2012 roku wyłapano i przekazano do schroniska 6 szt, przez cały rok w schronisku utrzymywane były 3
psy
- koszt zadania w 2012 roku wynosił 20 000 zł.
Z poważaniem Anna Jasińska
Informuję, że informacja powyższa została wysłana do Państwa w dniu 7.10.2013 r.

1 7 l

Roundcube Webmail :: inf. Młynarze

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=raail&_action=prmt&_uia=jD'K5i_iiiuuA..

inf. Młynarze
krzys <krzysmlynarze@op.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
07.11.201313:44

Urząd Gminy Młynarze w załączeniu przesyła odpowiedzi na n/w pytania

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Młynarze posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w msc. Kruszewo gm. Goworowo.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Do chwili obecnej nie zaszła potrzeba odławiania bezpańskich zwierząt i utrzymywania ich w schronisku na
koszt Gminy
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

J/w
Z poważaniem
Krzysztof Modzelewski

2013-11-0723:

MOCHOWO
Mochowo, dnia 13 września 2013r.
RGK.6140.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" odpowiadamy, iż:
1. Gmina Mochowo w 2012 roku miała zawartą umowę ze schroniskiem dla
zwierząt. Jest to schronisko dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie 86302 Grudziądz 4.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt również zajmowała się w 2012
roku firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z siedzibą w
Grudziądzu przy ul. Nad Torem 1.
2. W 2012 roku zostały wyłapane przez w/w firmę 3 szt. bezdomnych psów i
pozostawały w schronisku.
3. Urząd

Gminy

poniósł

wówczas koszty

za

wyłapanie

zwierząt

jednorazowo w wysokości 681,91 zł oraz za pobyt zwierząt w schronisku
ponoszono w/g bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
miesięcznie w wysokości l 715,85 zł za trzy sztuki zwierząt.

-

!RMISTP
5

Ml i ?l '. I •-; *
R.6140.11.2013

7

MoRDY
Mordy, dnia 11 września 2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29

Nawiązując do Waszego pisma z dnia 23,05,2013r, dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję, że:
W 2012r, został odłowiony jeden bezdomny pies z terenu Miasta i Gminy
Mordy, Miasto i Gmina Mordy na jego odłowienie udzieliła doraźnego zlecenia
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska Zamienię ul.
Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Koszt realizacji zlecenia 1107,00 złotych.

•

r

f •-.

7

.

Cstćrzątf (y;"miny L/st-rozy
Mrozy, dnia 10 września 2013 roku
IGK. 1431.16,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
mazQwieckie@Qbrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi

na wniosek z dnia 6 września 2013 roku w sprawie

udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Mrozach informuje, iż:
• w 2012 roku wyłapaniem i zapewnieniem dalszej opieki wyłapanym bezdomnym
zwierzętom

z

terenu

gminy

Mrozy

zajmowało

się

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki - na podstawie stałej umowy zawartej na jeden rok
kalendarzowy,
• w danym roku zostały odłowione 4 bezpańskie psy i ani jeden kot,
» całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania w 2012 roku wyniósł 8.856,00 zł
(słownie złotych: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć i 00/100) - płatne
jednorazowo za odłowienie, przetrzymanie oraz transport do wskazanego miejsca,

Sporządziła: Renata Gałązka
inspektor da. ochrony środowiska i rolnictwa

Mszczonów; 2013-09-11
G.1431.5.2013.RW

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013r. (data wpływu: 02.09.2013 r.) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Mszczonów zajmuje
się zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mszczonowie.
2. Bezdomne zwierzęta, wyłapane z terenu Gminy, są przekazywane do schroniska
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny,
z siedzibą w Łodzi
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne,
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. W 2012r. Gmina Mszczonów przekazała do schroniska
6 psów
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 74788,71 zł a płatności za
wykonane w tym zakresie usługi, realizowane były miesięcznie na podstawie
wystawianych faktur.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej gmina Myszyniec
Marta Wojciechowska <srodowisko@myszyniec.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.11.201311:56

W odpowiedzi na Państwa pismo zawierające prośbę o informacje na temat
sposobów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Myszyniec
informujemy, że:
1. Gmina Myszyniec w 2012r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki, a doraźne zlecenia były
udzielane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt CANIS, Kruszewo 34, 07-440
Goworowo,
2. w 2012r. z terenu gminy Myszyniec wyłapano i oddano pod opiekę ww.
schroniska 2 psy,
3. opłata za wyłapanie i przyjęcie do schroniska 2 psów wyniosła brutto:
3690, OOzł, była to opłata jednorazowa.
Marta Wojciechowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Urząd Miejski w Myszyńcu
tel. 29 77-21-012 lub 29 77-21-141 wew. 26
maił: srodowisko@myszyniec.pl

Roundcube Webmail :: odpowiedx na wniosek o udostępnienie infor...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=197&_mbox..

odpowiedx na wniosek o udostępnienie informacji

publicznej

Nadawca

Sylwia Łazowska <gospodarczy@nadarzyn.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 13:40

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Gmina Nadarzyn informuje:
1)

W roku 2012 Gmina Nadarzyn posiadała podpisaną umowę na odławianie, leczenie oraz
utrzymanie bezdomnych zwierząt do czasu adopcji - z Kliniką Weterynaryjną Redline z siedzibą w
Łazach, ul. Łączności 2G.
2)
W roku 2012 odłowiono z terenu gminy Nadarzyn 129 bezdomnych zwierząt.
3)
W roku 2012 - koszt odłowienia, leczenia i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 303 500,00 zł.
Formą płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami był ryczałt za jednego psa - 3000 zł, za
jednego kota - 2000 zł.

Z poważaniem
Sylwia Łazowska
Insp. ds. gosp.
Gmina Nadarzyn
Ul. Mszczonowska 24

.oundcube Webmail :: Odpowiedź na Wniosek o udzielenie informac...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=240&_mbox..

Odpowiedź na Wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca

Joanna Derdzikowska <j.derdzikowska@naruszewo.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

1.

17.09.2013 16:30

czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
TAK - stałe umowy

SPECJALISTYCZNA LECZNICA MAŁYCH ZWIERZĄT.

SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI,
SZYMCZYK STANISŁAW ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
2.

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

3.

jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
18,872,40zł

Pozdrawiam
Joanna Derdzikowska
Urząd Gminy Naruszewo
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
tel. 23/663 11 69 wew.26
23/663 10 51 wew. 26

1 -, 1

2013-09-21 14:27

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=188&_mbox.,

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

Temat

udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
<srow@um.nasielsk.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Odpowiedź do
Data

<um@nasielsk.pl>
13.09,2013

10:08

Dzień dobry i
W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia
publiczne] uprzejmie informuję, że:

września br. dotyczący udzielenia informacji

1. Gmina Nasielsk w 2012 roku posiadała umowę na odławianie i dostarczenie do
schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Nasielsk z Lecznicą
weterynaryjną Sklepem zoologiczno-wędkarskim, lek. wet. Stanisław Szymczyk, ul.
Młodzieżową 17, 09-100 Płońsk. Natomiast na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych
zwierząt w schronisku z terenu miasta i gminy Nasielsk w 2012 roku Gmina Nasielsk
posiadała umowę z Fundac]ą "Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul.
Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.
2. W 2012 roku z terenu gminy Nasielsk zostały odłowione 32 bezdomne psy, które
zostały przekazane do schroniska.
3. W 2012 roku Gmina Nasielsk poniosła koszt w wysokości 16848 zł za realizację
żądania polegającego na odławianiu i dostarczeniu do schroniska bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Nasielsk, opłata naliczana za każdorazowe odłowienie zwierzęcia.
W 2012 roku Gmina Nasielsk poniosła koszt w wysokości 54923,81 zł za realizację
zadania polegającego na przyjmowaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku z
terenu miasta i gminy Nasielsk - za każde zwierzę była to opłata jednorazowa.
z poważaniem
Iwona Obojska
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
tel. (23) 693-30-00
fax. (23) 691-24-70

om t no i •j i -7.m

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action;=print&_uid=166&_mbox..

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
informuje się, że:

publicznej z dnia 1.09.2013 r,

1. W 2012 r. Gmina Nieporęt miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z lekarzem weterynarii - Panią Marta
Iwan-Kochańską Z Serocka, natomiast 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. Do schroniska zostało przyjętych 40 szt. bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Nieporęt w
2012 roku.
3. W 2012 roku Gmina Nieporęt w związku z realizacją zadania poniosła następujące koszty:
• przyjęcie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki w schronisku - wydano kwotę 78 720,00
zł (płatne na bieżąco w zestawieniu miesięcznym za każde przyjęte bezdomne zwierzę)
• wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nieporęt do schroniska dla
bezdomnych zwierząt - wydano kwotę 14 938,00 zł.

/Urząd Gminy Nieporęt/

Urząd Gminy Nieporęt
Plac Wolności l
05-126 Nieporęt
www.nieporęt.pl
tel. (22) 767 04 14
fax (22) 767 04 41

urzad@nieporet.pl

N0WA SUCHANowa Sucha, 28.10,2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
P. Agnieszka Lechowicz Prezes
mazowieckie@obrona -zwierząt.pi
RGK../J-../2013

W związku i wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 informuję:
W roku 2012 Gmina Nowa Sucha wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzała we
własnym zakresie przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.
Mamy zakupiony sprzęt: klatki pułapki, chwytak, siatkę, rękawice zabezpieczające przed
pogryzieniem.
Mamy

corocznie

odnawianą

urnowe

ze

schroniskiem

„Przyjadę?"

w

Kotiiskach

na przetrzymanie wyłapanych zwierząt.
Mamy corocznie odnawianą umowę z Lekarzem Weterynarii zapewniającą schwytanym
zwierzętom opiekę weterynaryjną, całodobową pomoc w przypadku zdarzeń drogowych,
wykonywanie zabiegów szczepienia, sterylizacji suk, kastracji psów.
W roku 2012 schwytanych było 14 psów: 6 było zawiezionych do schroniska, 5 przekazano
do nowych właścicieli, 3 zostały uśpione gdyż wg opinii lekarza weterynarii nie rokowały na
wyleczenie.
W schronisku płacimy wg cennika co miesiąc za ilość psów w danym

okresie x stawka

dzienna,
Lekarz weterynarii wystawia faktury za wykonane usługi.
Kupujemy karmę dla psów, aby dokarmiać je przed wywiezieniem do schroniska lub
znalezieniem nowego właściciela.
W roku 2012 wydatkowano łącznie na ten cel kwotę 11647 zł.
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NOWE. MIASTO
Nowe Miasto, dnia 03 września 2013r.

ORG.1431.32.2013.MR

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Urząd Gminy w Nowym Mieście udziela odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, na
pismo z dnia 02.09.2013r., w sposób następujący:
Ad.l

W roku 2012 Gmina Nowe Miasto udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie in opieki Lecznicy Weterynaryjnej w Płońsku.
Ad.2

Wyłapano 12 psów, w tym: 5 psów przakazano do adopcji.
Ad.3

Koszt realizacji w/w wyniósł w 2012r. ok. 12 tyś. zł i była to jednorazowa forma opłaty.

Małgorzata Rosiońska
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
l Inwestycji

URZĄD MIASTA l GMINY

26-420 ffowe Miasto nad Pilicą
Ęoferat Infrastruktury,
Środowiska i Rolnictwa
teb /048/ 674 10 98 wew.37
IŚR.6140.17.2013

NOWŁ MIASTO NAD PlUCA
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 17 czerwca 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia l września 2013 roku dotyczący 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 2012 tutejszy urząd miał podpisaną umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Zbigniewem Jaworskim.
2. W 2012 roku wyłapano - 24 sztuki bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 18.000,00 zł brutto, forma
płatności - ryczałtowa.

Otrzymują:
2

-

aa

-

Opracowała: Paulina Bis

.

Sekretarz Miasta, i Gminy

'.*;

.

Nowy Duninów, dnia 10,09.2013 r,

RG.6143.18.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Dotyczy: wniosku z dnia l września 2013 r. o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013 r. dotyczący udzielenia informacji
publicznej poniżej przekazuje informację w powyższej sprawie:

1.Gmina posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki poprzez Związek G m i n Regionu Płockiego z Firmą „SITA" Płocka Gospodarka
Komunalna sp. z o. o. w Płocku, ul. Przemysłowa 31, która prowadzi Schronisko dla zwierząt
w Płocku przy ul, Parowa 20, Umowa zawarta jest na okres od 20.05.201 l roku do dnia
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 roku.

2.W 2012 roku z terenu naszej Gminy zostały odłowione i utrzymywane na koszt gminy dwa
bezdomne psy. Z uwagi na specyfikę naszej Gminy (Gmina wiejska) dotychczas nie
odnotowano przypadków kotów wolnożyjących.
3,Na realizację w/w urnowy Gmina poniosła koszty ryczałtowe w wysokości 6.000,00 z t .

Z poważaniem

Z up. WÓJT/y'GMINY
Teresa hzymańska
St-kretajz Gminy

PWCK
URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI

sekretariat@nowydwormaz.pl
www. nowydwormaz. pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 13.09.2013

G.K.6140.1.15.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszania Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej informuję :
W drodze przetargu nieograniczonego została podpisana umowa „ Na utrzymanie
bezpańskich zwierząt w schronisku „ w 2012 r , z Fundacją prowadzącą
schronisko w Józefowie k/ Legionowa.
Odpłatność za utrzymanie psa w schronisku była jednorazowa 2.200.-zł. za
psa i 1.500.-zł. za szczeniaka ( do szóstego m-ca życia) .
Ogólna kwoty umowy w 2012 r - wynosiła 97.200.-zł. wydanych zostało
94.200.-zł. Do schroniska w Józefowie Straż Miejska odwiozła 46 bezpańskich
psów z terenu miasta ( w tym 10 szt. szczeniaków ).
Natomiast do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonego
przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, z terenu miasta przyjęto 11 szt.
bezpańskich psów ( na zasadzie ustaleń przy dzierżawie gruntu ) .

Nur, dnia 13.09.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 01.09.2013 r. (data
wpływu) 02.09.2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad zwierzętami ich wyłapywania"

uprzejmie

informuję":
1. W 2012 r. Gmina Nur miała zawartą umowę stałą ze Stowarzyszeniem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów.
2. W 2012 r. przekazanych zostało 8 szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 16.500 zł. (2.100 zł. x 7 szt.) (1.80o zł x1 szt.).

Roundcube Webmail :: Informacja za 2012 rok w sprawie wykonywa...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=82&_mbox=.

Informacja za 2012 rok w sprawie wykonywania zadań
z zakresu ochrony zwierząt

Nadawca

dyga.tadeusz <rolnictwo@obryte.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 15:24

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia -2.09.2013 roku - Urządź Gminy w Obrytem udziela informacji na pytania :
1- była zawarta umowa na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Obryte z Specjalistyczną Lecznicą
Weterynaryjną Sklep Zoologiczno-Wędkarski lek. wet. Stanisław Szymczyk- ul. Młodzieżowa 17, 09-100
Płońsk, który to miał zawarta umowę ze Społecznym Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt w Celesty nowie ul.
Prosta 3, 05-430 Celestynów
2- nie były odławiane żadne bezdomne zwierzęta w 2012 roku na terenie Gminy Obryte,
3- koszt realizacji całego zadania w roku wyniósł tylko 60,80 zł- opłaty inne.

Z
Tadeusz Dyga
Urząd Gminy w Obrytem

poważaniem

rloundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=307&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Helena Bartos <hbartos@odrzywol.eu>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201308:42

Urząd Gminy w Odrzywole podaje informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
1. W 2012 roku Gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie zwierząt (psów), zapewnienie opieki
pochwyconym zwierzętom oraz ich kwarantannę z Panem Zbigniewem Jaworskim, ul. Krótka 3, 05-870
Błonie - Opieka nad Zwierzętami Domowymi "Przytulisko"
2. W 2012 roku zostało wyłapanych 12 szt. psów.
3.Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9,5 tyś. zł. (forma ryczałtowa+jednorazowa za przekroczenie limitu
zgodnie z umową)
Z poważaniem
Inspektor
/-/Helena Bartos
From: mazowieckie soz
Sent: Tuesday, October 29, 2013 11:38 PM
To: Helena Bartos
Subject: Re: Fwd: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jeśli Gmina Odrzywole udzieliła odpowiedzi na adres mazowieckie@obrona-zwierat.pl
to nic dziwnego, że e-mail do nas nie dotarł, gdyż poprawny adres brzmi:

mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
Nadal oczekujemy na udostępnienie informacji publicznej.
A. Lechowicz, SOZ

On 28.10.2013 15:37, Helena Bartos wrote:
Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że odpowiedź na pismo z dnia 2.09.2013 roku wysłana
została maiłem w dniu 23 września 2013 roku o godz. 9.56.
na adres mazowieckie@obrona-zwierat.pl
Helena Bartos
INSPEKTOR
From: Sekretarz Gminy
Sent: Monday, October 28, 2013 11:00 AM
To: hbartos@odrzywol.eu
Subject: Fwd: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Data:Mon, 28 Oct 2013 08:38:44 +0100
Nadawca:Gmina Odrzywół mailto:qniemirska@odrzywol.eu
Adresat:"!Celina Pogorzała" mailto:sekretarz@odrzvwol.eu

— Treść oryginalnej wiadomości —

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=369&_mbox..

udzielenie informacji
Mariusz Smolski <mariuszsmolski@ojrzen.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
20.11.201314:34

W z w i ą z k u z pismem z dnia 01-09-2013 S t o w a r z y s z e n i a Obrona Z w i e r z ą t o
udzielenie i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j na temat sposobu i s k u t k ó w wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi z w i e r z ę t a m i i ich w y ł a p y w a n i e " , p r z e w i d z i a n e g o u s t a w ą o
o c h r o n i e z w i e r z ą t . Gmina Oj r ż e ń w odpowiedzi na z a d a n i e p y t a n i a i n f o r m u j e :
Gmina w roku 2 0 1 2 nie u d z i e l a ł a zleceń na w s k a z a n e w p y t a n i u zadania
Z u w a g i na b r a k d z i a ł a ń / zleceń w z a k r e s i e w s k a z a n y m w pytaniu , brak j e s t danych
o i l o ś c i z w i e r z ą t w y ł a p y w a n y c h lub u t r z y m y w a n y c h na k o s z t gminy w 2012 r.
P o w y ż s z a odpowiedz w i ą ż e się z p r z e k a z a n i e m i n f o r m a c j i o p o n i e s i o n y c h k o s z t a c h
r e a l i z a c j i całego zadania w roku 2012 , gdzie brak j e s t o k r e ś l e n i a tych danych ze
w z g l ę d u na b r a k r e a l i z a c j i w tym z a k r e s i e z a d a n i a .
Z poważaniem
M a r i u s z Smolski

Roundcube Webmail:: FWD: FW: wniosek o udzielenie informacji p...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=340&_mbox..

FWD: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej monit
ewaxlO <ewaxlO@op.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.11.201308:54

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa e-mail z prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Olszanka w 2012 r. nie miała stałej umowy, udzieliła jednego doraźnego zlecenia Łukowskiemu
Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Wyłapano: l dorosły pies (suka) + ślepy miot.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Jednorazowa opłata w wysokości 1.400 zł.
Ewa Frankowska
Urząd Gminy Olszanka
08-207 Olszanka 37
tel. 83 357 51 23 w. 32
W dniu 2013-10-30 09:06:25 użytkownik Wójt Gminy Olszanka
napisał:

<wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl>

From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, October 29, 2013 11:27 PM
To: wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl
j Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Jędrzejów, 29.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji
publicznej (w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną w
dniach 01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym
terminie.
Z poważaniem

om i 11 nc 1

Roundcube Webmail :: Opieka na bezdomnymi zwierzętami

Temat

Opieka na bezdomnymi zwierzętami

Nadawca

Hanna Idzikowska

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=93& _mbox=.

<hanna.idzikowska@olszewo-borki.pl>

06.09.201309:35

1. Gmina udzielała w 2012 r. zleceń doraźnych na wyłapywanie i umieszczenie w
schronisku : Firmie Usługowo-Handlowej "Canis" Wiesława Rykowska w Ostrołęce.
2. W 2012 r.zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska w Kruszewie - 4 szt psów.
3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł - 7380 zł

Roundcube Webmail :: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=16&_mbox=.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Elżbieta Pełka-Karpińska <elzbieta.pelkakarpinska@opinogoragorna.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 12:40
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W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej podaje odpowiedzi na zadane
pytania:
1.
W 2012 roku Gmina Opinogóra Górna na wyłapywanie bezdomnych zwierząt miała i ma do dnia
dzisiejszego podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o w Ciechanowie, ul.
Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Wyłapane zwierzęta przewożone są do schroniska do Pawłowa.
2.
Na dzień 3 1 grudnia 2012 roku w schronisku przebywało 8 szt. bezdomnych psów.
3.
Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2012 roku wyniósł 3 1 706,94 zł , dodatkowa akcja
wyłapywania l 259,52 zł. Forma płatności - faktura co miesiąc, akcja wyłapywania - za każdą akcję.
Z poważaniem
Elżbieta Pełka-Karpińska
Inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

Orońsko, dnia 10.09.2013r.
IBR.6140.19.2013.JS1

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Jędrzejów

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
l ich wyłapywanie „ , przewidzianego ustawą o ochronie zwierzą - uprzejmie
informuję, że :
- Ad.l Gmina w 2012 r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Hotelem „ Biały Kruk „
ul. Różana 35a/4, 26 - 500 Szydłowiec.
-Ad.2 Na koszt gminy w 2012 r. utrzymywane były trzy psy.
-Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosi 2.215 złotych, forma
płatności - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Z poważaniem :
Jadwiga Stachyra
Inspektor w UG Orońsko

Roundcube Webmail :: Udostępnienie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=359&_mbox..

OSltCK
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Udostępnienie informacji publicznej
GO <go.gminaosieck@wp.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
08.11.201309:40

Witam, w odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej dot. "opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję iż:
1. Gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt "Schronisku dla bezdomnych
Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. W 2012 roku z terenu gminy Osieck odłowiono 2 psów.
3. W 2012 roku wydano na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi łącznie (usługa - opieka,
weterenaryjna + koszty umieszczenia 2 psów w schornisku) kwotę 8.673,64 zł.
Z poważaniem,
Marzena Gołąb
Urząd Gminy Osieck

-7 l

Roundcube Webmail :: Informacja Miasto Ostrołęka dot wykonywani...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=42&_mbox=

Informacja Miasto Ostrołęka dot wykonywania zadania
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
w 2012 roku teren miasta Ostrołęki
Wojciech Andersz <wojciech.andersz@um.Ostrołęka.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.2013 14:30

Witam
Przesyłam informację na państwa zapytanie
Miasto Ostrołęka ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ostrołęki z firmą
Usługową- Handlową" CANIS" Wiesława rykowska Ostrołęka ulica Sikorskiego 10/3 która prowadzi
jednocześnie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Koszt 1 sztuki zwierzęcia oraz umieszczenie w schronisku
wynósł 2012 roku 1168,50 złotych. Każde wyłapane zwierzę ma zakładaną kartotekę w schronisku i do czasu
adoptowania jest pod stałą opieką lekarza. Miasto Ostrołęka odławia zwierzęta w granicach administracyjnych
miasta. Wyłapaniem tych zwierząt jw. zajmuje się ta firma. W 2012 roku na terenie miasta zostało wyłapanych
198 bezpańskich psów i 6 kotów.
pozdrawiam wojciech andersz um Ostrołęka tel. 29/ 7646811 w. 251
informacja dla Pani Agnieszki Lechowicz Prezesa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Roundcube Webmail:: informacja do pkt 3

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=318&_mbox..

informacja do pkt 3
Wojciech Andersz <wojciech.andersz@um.ostroleka.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201313:39

Witam
Miasto Ostrołęka na realizację zadania w 2012 roku wydatkowało 254.203 złotych
pozdrawiam wojciech andersz um ostroleka
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OSTRÓW

MIASTO

D-4. - 6 1 4 0 . 2 0 1 3
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Ostrów Mazowiecka

fO . 10.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
www.obrona-zwicrzat.pl

Odpowiadając na wniosek z dnia 26.10,2013 r. o udzielnie informacji publicznej. Uprzejmie
informuję, że:
1. W 2012 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało podpisaną umowę na wyłapywanie
i przyjmowanie odłowionych psów do schroniska ze Schroniskiem w Radysach koło
Białej Piskiej.
2. W 2012 r, z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zostało odłowionych 60 sztuk
bezdomnych psów.
3. Miasto Ostrów Mazowiecka w 2012 r. wydatkowało kwotę

63 111,44 złotych

za odłowienie oraz przekazanie psów do schroniska. Opłata za przekazanie psów
do schroniska była opłatą jednorazową-.

Opracował mgr Jan Pskiet
]><yi odiiT-ny środowiska
Tel. 29 6795438

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Gmina Ostrów Mazowiecka
<biurorady@gminaostrowmaz.home.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 11:55

Ostrów Mazowiecka, dnia 13.09.2013 r.
RG.1431.36.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
28-300 JĘDRZEJÓW
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1.09.2013 r. uprzejmie informujemy, że:

Ad. i. w 2012 r. Gmina Ostrów Mazowiecka miała podpisaną stałą umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad. 2. W 2012 r. wyłapano 73 bezdomne zwierzęta.
Ad.3. Koszt realizacji zadania wyniósł 68 913,90 zł,
Forma płatności za opiekę nad zwierzętami - jednorazowa za umieszczenie
zwierzęcia w schronisku.

Informację przygotowała:
podinsp. Ewe/ina Skolimowska

oni i no 11

OtWOCŁC
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MIASTA OTWOCKA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock www.otwock.pl e-mail: wgk@ojwockjDl

tel. (022) 779 20 01 w. 139
(022)77921 11
Otwock, dnia 05.09.2013 r.

WGK.1431.5.2013.SS

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany do tut. urzędu
w dniu 2 września 201 3 r. informuję:
Ad. l

W 2012 r. Gmina Otwock miała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym

Tomasz Baczyński, ul. Laskowska 40. 05-430 Celestynów oraz z Gabinetem Weterynaryjnym
Oktawiusz Krawczyński, ul. Kościelna 3A, 05-400 Otwock.
Ad. 2 W 2012 r. zostało odłowionych i przekazanych do schroniska 25 psów.
Ad. 3. Ogólny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. to 83 501,78 zł. Forma
płatności za opiekę oraz za wykonanie niezbędnych zabiegów to opłata jednorazowa za każde
odłowione zwierzę według cen określonych w umowach..

'-Bąk

loundcube Webmail :: informacja publiczna
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informacja publiczna
Piotr Trentowski <p.trentowski@ozarow-mazowiecki.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
29.10.201311:45

l.W 2012 roku gmina miała podpisane umowy na:
- wyłapywanie i pomoc weterynaryjna: Jan Kuczmera „Agro - Pomarzany",
ul. Słowiańska 24, 05-840 ul. Słowiańska 24
- schronisko: Fundacją" Przyjaciele Braci Mniejszych", ul. Modlińska 107 B, 05-110 Jabłonna
2. Ilość zwierząt bezdomnych wyłapanych w

2012 r. - 41 szt.

Ilość zwierząt bezdomnych dostarczonych
do schroniska dla zwierząt - 25 szt.
Ilość zwierząt bezdomnych
nie dostarczonych do schroniska dla zwierząt - 16 szt.
w tym: adoptowanych - 7 szt.
odebranych przez właścicieli - 7 szt.
padłych i poddanych eutanazji - 2 szt.

3. Suma wydatków ponoszonych przez gminę
w związku z ochroną zwierząt, w tym na: 145 439,27 zł.
w tym wyłapywanie zwierząt: 23 616,00 zł. oraz utrzymanie zwierząt w schronisku: 66
526,00 zł.
Formy płatności:
- odławianie - ryczałt
- schronisko - jednorazowa za umieszczenie w schronisku
Z Poważaniem
Piotr Trentowski
Tel. 609 661 680
Powyższą informację wysłałem w dniu 6.09.2013 r o godz. 13:11 - nie wiem dlaczego do
państwa nie dotarła, dlatego przesyłam ponownie. Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.
Za niedogodności bardzo przepraszam.

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Anna Kosieradzka <a.kosieradzka@paprotnia.pl>
< m azowieckie@obrona -zwierząt. pl>
05.09.201309:47

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 01-09-2013 r. informujemy:
Ad. 1) jedno doraźne zlecenie dla Marek Pasiak Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt, ul. Graniczna 38,
08-119 Siedlce
Ad. 2) odłowiono 4 szt. psów
Ad. 3) koszt wyłapania to 710, 20 zł, zwierzęta umieszczono w prywatnym gospodarstwie rolnym bezpłatnie,
skąd trafiły do adopcji.

Anna Kosieradzka
Urząd Gminy w Paprotni
Tel. 25 63 121 10

9nn.oo.nn

Parysów, dnia 03.09.2013 r.
OR, 1431.12.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01,09.2013 r. Urząd Gminy w Parysowie
informuje, że:
1) W 2012 r. Gmina udzielała doraźnych zieceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Perro";
2) W 2012 r. z terenu Gminy Parysów odłowionych
8 dorosłych psów, w tym 2
suki ze ślepymi miotami (łącznie 15 szczeniąt). Koty nie były wyłapywane.
3) Gmina na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnieni im dalszej opieki
poniosła w 2012 r. koszt w wysokości: 14 549,00 zł. Gmina ponosiła koszty
każdorazowo za odłowienie psa i umieszczenie go w schronisku.

Sporządziła:
Katarzyna Legat

Loundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnnt&_uia=^oio6_iiiuuA..

wniosek o udzielenie informacji publicznej
Straż Miejska Piaseczno <strazmiejska@piaseczno.eu>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 15:37

JT***,

M I i^
* l lm

Dot.: Wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013 r. dot. udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Straż Miejska w Piasecznie uprzejmie wyjaśnia:

Ad. l
Zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zapewnia firma Prima-Vet z Konstancina-Jeziorny, ul.
Długa 8.
Ad. 2
W 2012 r. na koszt gminy wyłapano około 120 zwierząt.
Ad. 3
W 2012 r. na opiekę nad zwierzętami przekazano kwotę 180 000 zł (opłata ryczałtowa).
Z poważaniem
Mariusz Łodyga
Komendant Straży Miejskiej

2013-10-01 00:

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej - Piastów
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PIASTÓW
Temat
Nadawca
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udzielenie informacji publicznej - Piastów
Ochrona Środowiska <ochronasrod@piastow.pl>
< m azowieckie@obrona -zwierząt. pl>
09.09.2013 17:19

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013 roku informuję, że:
1. W 2012 roku Gmina Piastów miała podpisaną umowę z zakresie odławiania bezdomnych
zwierząt z firmą Waldemar Gródecki " Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych".
2. W 2012 roku żadne zwierze nie zostało odłowione z terenu Miasta Piastowa.
3. Płatność dokonywana była ryczałtowo. Wysokość wypłaconych rocznych wynagrodzeń wynosiła
w 2012 roku 50 000 zł.
Z poważaniem,
Adrianna Szewczak
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Urząd Miejski w Piastowie

(22)77-05-243

2013-09-09 23:C

Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

<urzad@pilawa.com.pl>

Odbiorca

'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzatpl>

'f%.

04.09.201313:11

* *

Data

-"l

Witam,
W odpowiedzi na maiła dotyczącego udzielenia informacji publicznej
w sprawie 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 2012 roku udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO"
z siedzibą w Zamienię przy ul. Leśnej 23.

Odłowione zwierzęta dostarczane były do

Schroniska dla Zwierząt Jerzy Kubrak w Kolnie lub wydawane do adopcji.
2.

W 2013 roku z terenu Miasta i Gminy Pilawa odłowiono 9 bezdomnych psów na koszt
UMiG w Pilawie.

3.

Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 13 770,84 zł brutto.
Forma płatności za opiekę zwierząt była jednorazowa za każde wykonane zlecenie lub usługę.

Pozdrawiam
Magdalena Kierzkowska

From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, September 01, 2013 10:34 PM
To: obryte@poczta,onet.pl; info@odrzywol.ug.gov.pl; ojrzen@ciechanow.pl;
wojt@olszanka.gminarp.pl; sekretariat@olszewo-borki.pl; ugopinogora@bip.org.pl;
oronsko@oronsko.pl; gminaosieck@wp.pl; um@um.ostroleka.pl; poczta@ostrowmaz.pl;
gminaostrowmaz@home.pl; umotwock@otwock.pl; umig@ozarow-mazowiecki.pl;
gmina@pacyna.mazowsze.pl; ug_paprotnia@pro.onet.pl; ug@parysow.pl; urzad@piaseczno.eu;
umpiastow@piastow.pl; urzad@pilawa.com.pl; burmistrz@pionki.pl; ug@gmina-pionki.pl;
platerow@interia.pl; prezydent@ump.pl; urzad@ploniawy-bramura.pl; plonsk@plonsk.pl;
ugplonsk@ugplonsk.pl; pniewy@bazagmin.pl; urzadmiasta@podkowalesna.pl;
ug_pokrzy wnica@wp.pl; sekretariat@policzna.ugm.pl; urzad@pomiechowek.pl;
ugposwietne@onet.pl; ug@potworow.pl; sekretarz.prazmow@jst.pl; promna_ug@a-comp.pl;
prezydent@miasto.pruszkow.pl; umprzas@przasnysz.um.gov.pl; przasnysz@przasnysz.pl;
ugprzesmyki@e-bip.pl; przylek@przylek.pl; urzad@przysucha.umig.qov.pl; przytyk@przytyk.pl;
um@pultusk.pl; urzad@puszcza-marianska.pl; sekretariat@umraciaz.internetdsl.pl;
wojt@gmina.raciaz.iap.pl; bom@magistrat.radom.pl; ugradzanowo@plock.home.pl;
ugradzanow@hot.pl; gmina@radzanow.pl; urzad@radziejowice.pl; umig@radzymin.pl;
ratusz@raszyn.pl; regimin@bazagmin.pl; gminarepki@list.pl; ugrosciszewo@interia.pl;
ugrozan@post.pl; gmina@rusinow.pi; gminarybno@wp.pl; ug@rzasnik.pl; urzad@rzeczniow.pl;
rzekun@rzekun.pl; rzewnie@bipgminy.pl; sabnie@pro.onet.pl; ug_sadowne@pro.onet.pl;
sanniki@zgwrp.org.pl; sarnakigw@op.pl; umg@serock.pl; urzad@sieciechow.pl;
boi@um.siedlce.pl; gmina@gminasiedlce.pl; ug_siem@box.ids.pl; ugsiennica@poczta.fm;
ug@sienno.pl; info@sierpc.pl; info@gmina.sierpc.pl; urzad@skaryszew.pl; gminaskorzec@wp.pl;
ugslubice@bip.org.pl; ug@slupno.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

9nn.no.nft

Dundcube Webmail:: RE: Gmina M. Pionki
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RE: Gmina M. Pionki
Ryszard Szwabowicz <r.szwabowicz@pionki.pl>
'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt' <soz@obrona-zwierzat.pl>
23.09.201308:35

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Informuję, że nie posiadam w swoich zasobach informacji o ilości odłowionych zwierząt w 2012
roku. Informację tę powinien posiadać Miejski Zakład Usług Komunalnych, Pionki, ul. Leśna 5.
Czy Stowarzyszenie przyjmuje zwierzęta (psy) w celu opieki nad nimi?
Ryszard

Szwabowicz

kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki

tel. 48 341 42 60

' mobile: 601 719 889
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, September 20, 2013 8:20 PM
To: Ryszard Szwabowicz
Subject: Re: Gmina M. Pionki

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 20.09.2(H3 15:10, Ryszard Szwabowicz wrote:
Pionki, dnia 29.08.2013 roku
IR. 1431.15.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
soz@obrona-zwierzat.pl
dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzjeleme\jnformacii

publicznej

o bezdomnych

zwierzętach
W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący dostępu do i
Miasto Pionki informuje:

macji publicznej Gmina

2013-09-23 14:0

Roundcube Webmail:: Fwd: RE: Gmina M. Pionki

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=196&_mbox...

On 20.09.2013 15:10, Ryszard Szwabowicz wrote:
Pionki, dnia 29.08.2013 roku

IR. 1431.15.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
soz@obrona-zwierzat.pl

dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej o bezdomnych zwierzętach

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący dostępu do informacji publicznej Gmina Miasto
Pionki informuje:
Ad.l Gmina zleciła te usługi (wyłapywanie i opieka)
Pionki, ul. Leśna 5

do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,

Ad.2. Gmina utrzymuje średni 52 psy.
Ad.3. W roku 2012 na sfinansowanie ww usług wydatkowano 89 687,35 zł.

Ryszard Szwabowicz

kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki

tel. 483414260

mobile: 601719889

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6019 (20110406)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

1A/M

l S. Al\

PI0NK4
'i
: : '."•
GO. 6140.23.2013

Pionki, dn. 05.09.2013 r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Na podstawie art. 13 ust. l i 14 ust. l, ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2001.112.1198), w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Pionki niniejszym informuję, co następuje:
1. Opieka weterynaryjna i działania interwencyjne (wyłapywanie bezdomnych zwierząt) prowadzone
są w trybie interwencyjnym i realizowane przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Pionki ma
podpisaną umowę. Osoby fizyczne zgłaszają telefonicznie bezdomne zwierzęta bezpośrednio do
lekarza weterynarii lub do Kierownika Referatu Gospodarki Wodnej. Rolnictwa i Ochrony
l rzędu GiiiHU Pionki.
W roku 2012 wykonano łącznie 19 interwencji w tym lakże obejmujących tzw. inne działania
wymagające konsultacji weterynaryjnej, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie zwierząt bezdomnych, w
przypadkach i na zasadach przewidzianych w Ustawie o ochronie zwierząt. W roku 2012 na
przedmiotowe zadanie wydatkowano 2942.00 zł.
Zgodnie z treścią wniosku niniejsza informacja zostanie wysłana na adres maiiowy:
mazowieckie «obrona-zwierzat.pl

Otrzymują:
1 . adresat
2. a/a

Roundcube Webmail :: Re: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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Re: informacja publiczna
<edyta.dobrowolska@gmina-pionki.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.201309:19

Witam,
W uzupełnieniu podaję żądane informacje:
1. Gmina Pionki w 2012 roku miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii Sławomirem
Podsiadłym, prowadzącym Gabinet W e t e r y n a r y j n y - Usługi Weterynaryjne,
2. w roku 2012 odłowiono 13 psów.
Ponieważ Gmina Pionki jest gminą wyłącznie wiejską, problem bezdomnych zwierząt nie
występuje n a - d u ż ą skalę. Istnieją przypadki zgłoszeń o psach, gdzie po rozpoznani!
okazuje się, że są to psy gospodarskie, pozostawione bez dozoru właścicieli.
Edytą Dobrowolska
Urząd Gminy Pionki
W dniu 2013-09-06 19:44, mazowieckie soz nąpisał(a):

. kt i i 2 .
Proszę o wskazanie lek. wet., z którym Gmina miała podpisana umowę w 2012 r.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lecnowicz, SOZ
On 05.09.2013 13:29, edyt a.dób rowols ka @ gmi na-p ion k i.pl wrót e:

l

7

l

Platerów dnia 17.09.2013 r.
Urząd Gminy w Platerowie
ul. 3 maja 5 ,08-210 Platerów
lei. 83,357-84-26
fax 83.357-84-4?
e-inai! plalerow@plawrow.com.p!

G. 6140.5.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie
dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09,2013 r.
Odpowiedzi na przedstawione w piśmie pytania:
1. Urząd Gminy Platerów w roku zawarł porozumienie z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt" obejmujące odławianie i umieszczanie zwierząt w schronisku.
2. Na terenie gminy w roku 2012 zostało odłowionych 12 szt, psów dorosłych + jeden miot
ślepy (4 pieski) i 5 szczeniąt, jedną kotkę i (3 kotki).
3. Koszt realizacji zadania — opłata ryczałtowa w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy),
obejmująca odłowienie i dalszą opiekę nad zwierzętami. W przypadku przekroczenia liczby
odłowionych zwierząt powyżej 20 sztuk opłata wynosi 500 zł za każdą sztukę.
4. Dodatkowo gmina poniosła koszt 2580,12 zł (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych)
na utrzymanie 3 sztuk psów odłowionych w latach wcześniejszych przez gminę.
Jednocześnie proszę o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotycząca obowiązkowego
wszczepiania czipów psom - na koszt państwa lub na koszt ich właściciela.
Państwo czerpie podatki za sprzedaży karmy dla psów powinno więc ponosić koszty ich
znakowania.
Powód - to wyrzucanie psów z miast na wieś (z zatrzymujących się aut).
Z poważaniem:
, ; ÓJ1 U MU W*
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PfcOCK

PŁOCK

Płock dnia.^..C8,.2013 r.
WKŚ-II-ZS.6140.34.2013.AS

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2013r. w sprawie udostępnienia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. Na udzielanie doraźnych zleceń i wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
w 2012r. Gmina-Miasto Płock podpisała umowę z firmą Sita Płocka Gospodarka Komunalna
na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Umowa ta obejmowała:
- przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z
innych przyczyn bezpańskich;
- przyjmowanie zwierząt - uczestników kolizji w wypadkach drogowych i innych;
- interwencyjne odławianie zwierząt, których zachowanie wskazuje na zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi;
.
~
,
- zapewnienie zwierzętom wyżywienia oraz stworzenie humanitarnych warunków bytowania;
- zapewnienie zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej, tj. leczenie chorych zwierząt
rokujących nadzieję na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień;
- usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz
ślepych miotów;
przekazywanie zwierząt właścicielom bądź osobom zainteresowanym ich posiadaniem;
- znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów;
- udział w akcjach propagandowych i profilaktycznych mających na celu zmniejszenie liczby
bezpańskich zwierząt;
- przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt;
- prowadzanie kwarantanny dla wszystkich przyjętych zwierząt (stałe zabezpieczenie dla celów
kwarantanny 12 bud dla psów i 6 klatek dla kotów na wypadek zagrożenia wścieklizną).
2. Ogółem liczna przyjętych zwierząt bezpańskich do schroniska 436 psów i 106 kotów.
W 2012r. schronisko odłowiło 285 szt. bezpańskich psów oraz 37 szt. bezpańskich kotów.
3. W 2012 r. za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt SITA Płocka Gospodarka
Komunalna
Spółka z o.o otrzymywała co miesiąc wynegocjowaną ryczałtową kwotę
w wysokości 70.500,00 zł netto.
^POtrzymują:
1. Adresat
2. agnieszka.koperataplock.ey
3. WKŚ.II.ZS a/a.
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Tdtleusz Hurabasz

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1,09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu

Roundcube Webmail:: Re: informacja publiczna
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=229&_mbox.

Re: informacja publiczna
anna.symonowicz@plock.eu <anna.symonowicz@plock.eu>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.201309:13

Cd

W dniu 2013-09-13 16:51, mazowieckie soz pisze:
Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 3.
Proszę o podanie całościowego kosztu realizacji zadania, jaki Gmina Miasto Płock
poniosła w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ
On 13.09.2013 13:24, anna.symonowicz@plock.eu wrote:
Całkowity koszt realizacji zadania jaki Gmina Miasto Płock poniosła w 2012r. to
846.000,00 zł.

anna symonowicz

Izl

mil

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&;_uia-jJ6(K_mDux..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Urząd Gminy Płoniawy-Bramura <urzad@ploniawybramura.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.11.2013 14:58

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt "CANIS" Kruszewo
2) l szt.
3) 2 090,11 za umieszczenie w schronisku
Z poważaniem
Roman Wenda
Inspektor
W dniu 2013-10-26 00:34, mazowieckie soz pisze:
Jędrzejów, 26.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej
(w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną w dniach
01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o
dostępie do informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym
terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Sun, 01 Sęp 2013 22:32:04 +0200
From:mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
To:

Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

2013-11-0422:

jundcube Webmail :: Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
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https://poczta.cal.pl/?_taskr=mail&_actions=print&_uid=105&_mbox..

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej
Joanna Bańka <j.banka@plonsk.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 14:51
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Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09 - 100 Płońsk
tel. (23) 663 13 37, (23) 662-26-91 wew. nr 337
faks (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Współpracy i Rozwoju
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

WR.GK.6140.17.2013

Płońsk, dn. 6 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 -300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
mazowieckie@obronazwierzat.pl

Nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął pocztą elektroniczną w
dniu l września 2013 r. (data wpływu na kancelarię 02.09.2013 r.), Referat Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej przekazuje poniższe informacje:
1.
Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 r. Gmina Miasto Płońsk zawarła dwie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z
o.o. w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Gostkowskiej 83, 06 - 400 Ciechanów:
Umowa nr IT.272.22.2011 zawarta w dniu 04.01.2012 r. na usługę pn. „Odławianie bezpańskich
psów z terenu miasta Płońska w 2012 r.",
Umowa nr IT.272.23.2011 zawarta w dniu 04.01.2012 r. na usługę pn. „Opłaty za utrzymanie
bezdomnych psów w schronisku w 2012 r."
2.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?
W wyniku 16 akcji odławiania bezdomnych psów przeprowadzonych w 2012 r. odłowiono 25 szt.
bezdomnych psów. Za ich utrzymanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie koło
Ciechanowa opłaty ponosiła Gmina Miasto Płońsk (w czasie pobytu ww. psów w schronisku do adopcji
przekazano - 5 szt. psów, w przypadku l szt. psa nastąpił zgon).

3.

Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszt realizacji całego zadania za 2012 r. - 68 543,72 zł brutto, w tym 15 752,12 zł za odławianie
bezpańskich psów i 52 791,60 zł za utrzymanie bezdomnych psów

oni i na r\(. i B-T

KOunocuDe We b mai l :: Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=105&_i.

w schronisku. Forma płatności za opiekę - za każdą dobę pobytu psa w schronisku do chwili adopcji
(nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny) lub naturalnego zejścia - rozliczenie
miesięczne na podstawie złożonej faktury wraz z wykazem ilości psów w danym miesiącu.

Z up.

BURMISTRZA
Joanna Bańka
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:
1. Adresat: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
2. a.a.
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undcube Webmail:: Odpowiedź na e-maila z dnia 26 października...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&_uid=316&_mt>ox...

Odpowiedź na e-maila z dnia 26 października 2013 r.
Anna Kaniewska <a.kaniewska@ugplonsk.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201311:39

29.10.2013 r.

cal.pi
Płońsk, dnia

GK.6140.18.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Stosownie do Państwa pisma z dnia 26 października 2013 r, z datą wpływu 28 października
2013 r. dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy w Płońsku przesyła
następujące informacje:
1. Umowa Nr RGS.APŚ.272.6140.01.2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna Małych
Zwierząt, Sklep Zoologiczne - Wędkarski, ul. Młodzieżowa 17,
09-100 Płońsk reprezentowana przez Lekarza Weterynarii Pana Stanisława Szymczyka.
2. Liczba zwierząt, które wyłapano i zapewniono opiekę na koszt gminy
w 2012 r. - 21 szt./ pies oraz l szt./kot.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł: 42 420 zł. Forma płatności za opiekę jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem
Wiesław Targalski
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

URZĄD MiEJSK IW PODKOWIE LEŚNEJ
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

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:
Miasta Podkowa Leśna na rok 2012 roku miało podpisane umowy:
- na wyłapywanie zwierząt z terenu miasta z firmą „Usługowo -Handlową AGRO
Pomarzany Jan Kuczera" z siedzibą 05-849 Brwinów przy ul. Słowańskiej 24,
Wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło 799,5 zł brutto,
- ze Schroniskiem w Milanówku przy ul, Brwinowskiej 48, które jest prowadzone przez
Fundację im.-120 leciu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul, Pilicka
13 m 1 w Warszawie, Umowa dotyczyła bezdomnych zwierząt z terenu naszego
miasta. W roku 2012 wyłapano 5 psy. Wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2012
wynosiło 600 zł. Kwota stanowiła zryczałtowaną opłatę miesięczną naliczaną
z tytułu gotowości przyjęcia oraz 1.500 zł za każde zwierzę przyjęte do schroniska.
Koszt realizacji zadania na 2012 rok wynosił 52.000 zł. brutto .
Z poważaniem
Inspektor Beata Piotrowska
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41
Podkowa Leśna

WÓJT GMINY POKRZYWNICA
Aleja Jana Pawła 11 nr l

06-121 P o k r z y w n i c a
woj. mazowieckie

Pokrzywnica, dnia 06.09.2013 r.

RDG.6140.1.2013.PG

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 01.09.2013 r. (data wpływu 02.09.2013 r.),
niniejszym informuję, iż:
1. Urząd Gminy w Pokrzywnicy posiada stałą umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp.zo.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 roku 2012 został wyłapany na koszt Gminy Pokrzywnica l bezdomny pies,
natomiast utrzymywane były:
a) w miesiącu styczeń 2012 r. - 2 psy
b) w miesiącach luty - maj 2012 r. - 3 psy
c) w miesiącach czerwiec - grudzień 2012 r. - 2 psy
3. Koszt realizacji zadania przedstawia się następująco:
- koszty wyłapania psa w 2012 r. - 469,86 zł
- koszty utrzymywania psów w 2012 r. (opłaty uiszczane miesięcznie) 8961,78 zł

Z poważa

Z urkWOJTA
mgr inz. TaSeusz Jakubiak
SEK.RFTp.R7 GMINY

Roundcube Webmail :: Policzna - odpowiedz na wniosek
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Policzna - odpowiedz na wniosek
rolnictwo <rolnictwo@policzna.ugm.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201307:38

Witam
W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2013r. informuję:
1. W2012r Gmina nie posiadała podpisanej umowy z podmiotem zajmującym się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt i zapewnieniem im opieki, nie udzielaliśmy też doraźnych zleceń;
2. W 2012r. ilość wyłapanych zwierząt - Oszt,
3. W zeszłym roku koszt realizacji całego zadania - Ozł.
Z poważaniem
Robert Strzelecki
Urząd Gminy Policzna
ul. B.Prusa 11
26-720 Policzna
tel. 486770039 wew. 37

Wójt Gminy Pomiechówek

/H L

ul. Szkolna la
05-180 Pomiechówek
paw. nowodworski, woi mazowieckie

WOŚiR.6140.26.2013

Pomiechówek dnia 05.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pytania informuję, że w celu zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 Gmina Pomiechówek podpisała umowę z Fundacją
Przyjaciół Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie ul. Modlińska 107b, prowadzącą
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.
Odławianiem zwierząt zajmowała się firma „Blizzard" z Błędowa Gmina Pomiechówek.
W ubiegłym roku do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim trafiło 20 psów.
Koszty jakie ponieśliśmy za utrzymanie zwierząt w schronisku w 2012 r. to 35 999,97 zł i były
naliczane za jednorazowe umieszczenie w schronisku zwierzęcia.

Poświętne, dnia 4 września 201 3 r,
Or. 1431.52,2013

P. Agnieszka Lechowie/.
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek \v przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z dnia
l września 2013 r. dotyczący opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywania
informuję, co następuje:

Ad. l
loJpisanc] uimm\ na \ v \ k t p \ \ \ a n i e nezdomnycn zuterząl i
zapewnienie im opieki, Doraźne ziccema w y k o n y w a n e b > : > p r / c / firmę P l - R R O ul. Leśna
23. 05-300 Mińsk Mazowiecki,

Ad. 2
W 2012 r. z terenu naszej gminy odłowiono 14 szi. bezdomnych psów, kotów - 0.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania \\ 2012 r. to 21.049.50 zł. Opłata dokonywana była
jednorazowo, tj. na podstawie wystawionego rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia
zwierzęcia do schroniska lub świadectw adopcyjnych.

URZĄD GMINY PRAZMOW
ni. Piotra Cwłchuriskiego l 05- 505 Pra/mww.

tel, 22727-01-77. 22727-03-53. 22727-01-81 fax wew. 13
M runa: v.._v-->ł.4ii>i/iiVju_ n| e - m a i ł ; kc!VM;ci,i_n;iY/j;iiu./.niovv.p|
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ROŚ-S 1431.3.2013

"""" Prażmów.dnrz9.10.2013r.

Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
m a z o w iec kieffi o b r o n a-zw ierzat.pl

W odpov\jedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną}
do tutejszego Urzędu dnia 28.lQ.20Br. oraz na podstówk ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (L)z. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198)
informuję, iż w 2012r.:
ad. l . Gmina Prażniów miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z. p. Pawiem Studzińskim prowadzącym działalność pod nazwą: Paweł Studziński Firma
Kurierska Feniks, ul. Lipowa 19. 05-555 Kopana, udzielono lakźe w miesiącu grudniu
jednorazowego zlecenia dla: BOM1YET Sp. z o.o.. Wągrodno ul. Słoneczna 37.
ad.2, odłowiono 12 bezdomnych psów z terenu gminy Prażniów,
ad.3. wynagrodzenie wypłacane ryczałtem miesięcznym łącznie wyniosło 20QOOzL,
jednorazowe zlecenie wyniosło I200zł.
Gmina Prażniów nadmienia, iż we wskazanym w Państwa piśmie terminie do
tutejszego Organu nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie informacji publicznej
w powyższym zakresie.

S praw c

iiel Pakuła

Snww !

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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Temat

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Nadawca sławek <slawek@promna.pl>
Odbiorca <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.11.2013 12:57
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Promnie informuje:
1. Doraźne zlecenie firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900
Kielce.
2. Pies 1 szt.
3. Opłata jednorazowa w kwocie 1503,06 zł.

1
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PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
Pruszków dnia 12.09.2013 r.
OSO.614.15.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:
1. Gmina Miasto Pruszków w roku 2012 posiadała umowę na odławianie
bezdomnych zwierząt, poszukiwanie im nowych właścicieli lub
umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt z Panem
Waldemarem Gródeckim „Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych" 05-800 Milanówek ul. Brwinowska 50
2. W roku 2012 odłowiono 22 bezdomne psy, z czego 6 zostało
przekazanych do schroniska
3. Koszty wyłapywania zwierząt, znajdowania im właścicieli oraz
umieszczania zwierząt w schronisku w roku 2012 stanowiły kwotę
218.500,-zł.

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie intbr...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=70&_mbox=.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
GKOŚ <gkos@przasnysz.um.gov.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 10:21

^

Przasnysz, dnia 05-09-2013 r.
GKOŚ 6140.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Miasta w Przasnyszu informuje jak niżej:
Ad. 1) Wyłapywanie zwierząt na terenie miasta Przasnysza w 2012 r. prowadził Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu ul. Kacza 9 na podstawie zawartej z
Miastem umowy. Ponadto Miasto miało zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Radysach 13, 12-230 Biała Piska.
Ad. 2) W 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla zwierząt 29 szt. bezdomnych psów.
Ad. 3) Łączne koszty odłowu, opieki weterynaryjnej, transportu i umieszczenia w schronisku
bezdomnych psów, wyniosły 58019.49 zł brutto.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Hubert Kwiatkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

PRZASNYSZ
uL Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
te l./fax (29) 752 2? 09
Gpk, 6140.4.2013 MG

Przasnysz, dnia 11.09.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 1 1 listopada 29,
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.09.2013
roku, Urząd Gminy Przasnysz przekazuje następujące informacje:

Ad.l.
Od początku roku 2012 na doraźne zlecenie Gminy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
zajmowało się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu
11.06.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Gmina Przasnysz a Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska prowadzonego przez Zygmunta
Dworakowskiego. Umowa została zawarta w zakresie wyłapywania bezdomnych psów na
terenie gminy Przasnysz oraz utrzymania ich w schronisku, zapewnienie utrzymywanym
bezdomnym psom opieki weterynaryjnej, 24 - godzinnej gotowości do odłowu i transportu
zwierząt.
v
Ad. 2.

W 2012 roku z terenu gminy Przasnysz zostało odłowionych 10 bezdomnych psów.
Ad. 3,

Forma płatności za opiekę w obydwu przypadkach tj. zarówno Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej jak i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy była jednorazowa za umieszczenie w schronisku. Koszt realizacji całego zadania w
2012 r. wyniósł 18.544,40 zł.

URZĄD GMINY

w Przesmykach
08- i 09 Przesmyki
oow siedleckr. woj. mazowieckie
cel (025)641-23-22
REG: 000546-61 f-HP: P? 1-16-05-425

Przesmyki, dnia 09.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
S.1431.16.2013

Odpowiadając na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:

1. W 2012 r. Gmina Przesmyki nie miała podpisanej umowy oraz nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. nie było wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy psów i kotów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r, wyniósł O zł.

'L up

Przyłęk, dnia 10.09.2013 r.
GBO.6140.4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do e-maila dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że w 2012 r. gmina nie posiadała umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Żadne z pobliskich schronisk nie wyraziło zgody na podpisanie z nami umowy ze względu na
ograniczoną ilość miejsc.

Przysucha, dnia 01.10.2013r.
ML 6140,6,2013

Stowarzyszeń ie
Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 09.09.2013r, /data wpływu/' dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
informuje, że w roku 2012 Gmina posiadała /i nadal posiada/ umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0,0. w Przysusze na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu tut, gminy i zapewnienie im dalszej opieki.
Za wykonanie powyższych zadań na rok 2012
w wysokości 2460 zł brutto na miesiąc.
W omawianym okresie
bezdomnych psów.

Otrzymuje:

l/ Adresat
27 a/a

ustalono opłatę

ryczałtowa

z terenu gminy i miasta Przysucha wyłapano 5 sztuk

undcube Webmail:: Odp. na wniosek z dn. l września 2013r.

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmtói_uiu-^uoc_muu^

Temat
Nadawca

Odp. na wniosek z dn. l września 2013r.
przytyk@przytyk.pl <przytyk@przytyk.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

12.09.201310:14

Mz.

cale

UG.1431.21.2013
Stowarzyszenie Obrona
Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie

Zwierząt

W nawiązaniu do wniosku z dnia l września 2013r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutku wykonania zadania
1
,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ', Urząd Gminy w Przytyku
informuje, że:
1. Gmina Przytyk nie zawiera stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012r.,
natomiast udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezpańskich psów.
2. W roku 2012 uśpiono 3 psy po wypadku i l bociana z terenu gminy,
3. Forma płatności była jednorazowa, doraźna za uśpienie, na kwotę 370,00zł.

Ilona Drabik
Sekretariat
Urząd Gminy w Przytyku

2013-10-0320:3i

UG.1431.21.R2013
R.6140.1.2.2013

Przytyk, 01,10,2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
www. obi~ona-zwierzat.pl

Dotyczy: wniosku z dnia l września 2013 r. i 13 września 2013 r.
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Urząd Gminy w Przytyku, informuje, że w 2012 r. gmina nikomu nie zlecała
odławiana psów z terenu gminy Przytyk i nie było żadnych psów odłowionych.

Pułtusk, dnia 06.09,201.3
KRS.6140.8.2013/2

Pani Prezes
Agnieszka Leehowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

D o t y c z ) : w n i o s k u o u d z i e l e n i e informacji
0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 roku.

publicznej przesłanego drogą e-mai! w d n i u

Ur/.ąd M i e j s k i w P u ł t u s k u , upr/ejmic i n f o r m u j e , że:
Ad.

W 2 0 1 2 roku ( i m i n a P u ł t u s k posiadała stałą (okres obowiązywania - l rok) umowę na

wyłapywanie bezdomnych zuierz.al / terenu G m i n y Pului.sk z Lecznica W e t e r y n a r y j n ą Sklep
/ o o l o t i i c z n o - W ę d k a r s k i l e k . Wet S t a n i s ł a w S / y m c / y k . 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 17.
Ad. 2 W 2012 roku / terenu g m i i n P u ł t u s k zostało odłapanych 40 sztuk psów ( w tym 25 sztuk
dorosłych, 1 5 szt. szczeniąt).
Ad. 3 Koszt r e a l i z a c j i przedsięwzięcia v\ roku 2 ( 1 1 2 w y n i ó s ł 69 195,60 złotych b r u t t o . Forma
płatności jednorazowa za odłapanie zu ierząt. przewóz do schroniska i oplata schroniskowa.

URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ul. STANISŁAWA PAPCZYŃSK1EGO l

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA
tel. /046/ 8318151; 831 8169; e-mail:
Puszcza Mariańska 12.09.2013r.

Pani
Agnieszka Lech o wieź
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

OS. 6140.1.44.2013
W nawiązaniu do wniosku z dnia O l.09.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu:
02.09.2013r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej, Urząd Gminy Puszcza Mariańska
informuje, że:
1) na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki w 2012 roku gmina
podpisała umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,
ul. Kosodrzewiny 56 tek. 2, 92-411 Łódź;
2) w 2012 roku odłowiono 30 psów;
3) forma płatności za opiekę nad zwierzętami - co miesiąc faktura.

URZĄD MIEJSKI

09* 140 RACIĄŻ
Pl AdantaMrcklfcwora 1?
pow. płOrtfKl. woj, mazowieckie

tel ?J/679.il.63.lax.23tó?9-:5^5

J3*(-ia-> rln^ fK HO 7 n i 1 r

Kacią* CUUaimW.ZUl jr.

KI.1431.3.2013

Mazowieckie Stowarzyszenie
Obrana Zwierząt

W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2013 Urząd Miejski w Raciążu
informuje , iż Gmina Miasto Raciąż posiada uchwaJony program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w
2013 roku zatwierdzony Uchwałą Nr XXX;''184/2013Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22
marca 2013 roku Gmina posiada umowę na odławianie transport i umieszczenie w
schronisku z zapewnieniem opieki weterynaryjnej bezdomnych zwserząt z firmąSpecjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep Zoologiczne - Wędkarski lekarz
weterynarii Stanisław Szymczyk 09-100 Płońsk ul Młodzieżowa 17 .
W roku 2012 zostały odłowione cztery psy z terenu Gminy Raciąż .Koszt
realizacji zadania wyniósł siedem Tysięcy czterysta zł. Forma płatności przelewem ,

: Marta Płwcicrmik - inspektor eto UJ.fMStruł.tury ki>Qłunfl!flej

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na pytania dot o d ł a w i a n i a bezdo...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnnt&_iud=97&_mbox=.

Odpowiedź na pytania dot odławiania bezdomych
zwierząt
Anna Stańczak <a.stanczak@gmina.raciaz.iap.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 12:16

^

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 r. Gmina Raciąż miała podpisaną stałą umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Raciąż z lek wet. Stanisławem Szymczykiem Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep zoologiczno wędkarski ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
W 2012 r z terenu Gminu Raciąż odłowiono 7 bezdomych psów które zostały odwiezione do schroniska dla
zwierząt
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
W 2012 r. Gminy Raciąż za odłowianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej poniosła
koszt 10 940, 98 z). Płatność za odłowione zwierze jest jednorazowa płatna po orztymaniu faktury wraz z
potwierdzeniem ze schroniska.
Z Poważaniem
Anna Stańczak
Urząd Gminy Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 Raciąż
tel. 23679 1280wew. 123

i i AH n/r

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA
Radom, dnia ...u... września 2013r.
KP. 1.1431. 66. 2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

28 - 300 Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie

Pot: wniosku z 19 listopada ZOlZr. . o

Na podstawie art. 4 ust, l

oraz art.

13 ust, l

ustawy

z dnia 6 września

ZOOlr. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zmianami), informuję,
co następuje:

Ad. pkt. 1. Podpisana umowa ^ dnia 25 stycznia 2010r. pomiędzy Gminę Miasta Radomia i Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami była umową o wsparcie realizacji
zadania publicznego, tj, Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt poprzez
zapewnienie im opieki, w tym ich wyłapywanie.
Od marca Z012r. został utworzony w strukturze Straży Miejskiej w Radomiu
wyspecjalizowany £ko Patrol dla podejmowania m. in. interwencji

z udziałem

zwierząt i wyłapywania zwierząt bezdomnych,
Wyłapywane zwierzęta bezdomne umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Witosa 96 w Radomiu.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - ANDRZEJ KOS2TOWNIAK
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 <ax: 48 36 25 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

Ad, pkt, 2. W 20ł2r, wyłapano z terenu Miasta Radomia 894 zwierzęta (757 psy i 137 koty)

Ad. pkt. 3. Zgodnie z wymienioną umową na realizację zadania dotyczącego prowadzenia
schroniska przekazywana była dotacja w kwocie określonej w uchwale budżetowej,
W 2012r. koszt realizacji całego zadania wyniósł łącznie 794016,92zł, w tym
koszty pokryte z dotacji - 564 OOOzł.
Środki finansowe przekazywane były na rachunek zleceniobiorcy w 6 transzach.
Prowadzona była dokumentacja finansowo - księgowa środków otrzymanych na
realizację

zadania.

Rozliczenie

przekazywanych

transz

z

wykonania

za-

dania przekazywane były w formie częściowych sprawozdań wraz z wykazem
faktur i rachunków.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - ANDRZE) KOS2TOWNIAK
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent§>umradom.pl
www.radom.pl
2

loundcube Webmail :: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=271&_mbox..
Ml

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

PAP2-4

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
ewa.wiejas@radzanowo.nazwa.pl
<ewa.wiejas@radzanowo.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
22.10.201309:43

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy w Radzanowie
informuje, co następuje:
1. Gmina Radzanowo podpisała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
"SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ul. Parowa 20 Płock".
2. W roku 2012 do schroniska zostały oddane psy w ilości 6 sztuk.
3. Koszt realizacji to 18 000,00 zł.
Sprawę prowadzi: Ewa Wiejas-Nowacka

2013-10-2220:2

Roundcube Webmail :: Wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=216&_mbox..

Wniosek
Joanna Rymer <jrymer@radzanow.com>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.201309:34

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, co następuje:
1.
Gmina Radzanów miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL"
Zielaskowski Artur na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 roku,
2.
na koszt gminy wyłapano i utrzymywano dwa psy w 2012 roku,
3.
koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł: 6 864,90 zł
Z poważaniem
Joanna Rymer
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Plac Piłsudskiego 26
06-540 Radzanów
Tel. 23 679 80 33-35 wew. 38

Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8805 (20130915)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint AntMrus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

9f>U-flQ-16 91-40

oundcube Webmail:: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnuu3c_uiu- / u.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Mateusz Grela <mateuszgrela@gmail.com>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 15:07

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.09.2013
Urząd Gminy w Radzanowie informuje
ADl. Gmina miała umowę z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
AD2. W 2012 nie zostały wyłapane żadne bezdomne zwierzęta.

AD3. W 2012 w związku z brakiem wyłapanych bezdomnych zwierząt, Gmina nie poniosła kosztów
wyłapania bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem Mateusz Grela pracownik Urzędu Gminy

2013-09-17 15:

Radziejowice 10.09.2013
RLG-7002.142.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013r,
Urząd Gminy w Radziejowicach informuje iż w 2012r. na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt podpisana była umowa ze Zbigniewem Szczechowiczem prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą- Firma Usługowa „Herkules" Zbigniew Szczechowicz, Kotliska 6,
99-300 Kutno. Wyłapanych było 7 psów. Koszt realizacji zadania wyniósł 2090zł.- była to
opłata jednorazowa za dowiezienie psa do schroniska oraz ryczałtowa za brak w danym
miesiącu dowozu zwierząt do schroniska.

Roundcube Webmail :: informacja publiczna - Jędrzejów

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2102&_mb..

MZ
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

informacja publiczna - Jędrzejów
Regina Pachulska <rpachulska@radzymin.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 14:34

Radzymin, dnia

16.09.2013r.
B.1431.31.2013.RP

Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona

Agnieszka

Pani

Zwierząt

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie w odpowiedzi na wniosek z dnia 01 09.
2013 roku, wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 02.09.2012r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej ochrony zwierząt, informuje że:
Ad. l Gmina Radzymin w 2012 roku nie podpisała umowy na odławianie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem, zwierzęta odławiane były poprzez
jednorazowe zlecenia. Zleceniobiorcy:
1. Stowarzyszenie Opieki na Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny ul..
Słoneczna
2, 05-205 Klembów.
2. Fundacja „Azylu pod Psim Aniołem", ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa.
3. Wioska Psów Małgorzata Mikuła, Wielgolas Brzeziński 8C, 05-074 Halinów.
4. NOMADA - Dominik Szostak, ul. Szczęśliwa 55. 05-074 Halinów.

Ad. 2
Zgodnie Z „Programem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin" w
2012 roku na realizację zadań w budżecie gminy zapewniono środki finansowe w wysokości 50.000
tysięcy złotych. W 2012 roku gmina utrzymywała na własny koszt 55 szt. bezdomnych zwierząt.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 65 518,74 złotych. Płatności
dokonywaliśmy jednorazowo po wykonaniu zlecenia, kwota była uzgadniana
indywidualnie w zależności od zadania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Andrzej Siarna
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/HZ,
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

udzielenie informacji " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
Jolanta Banasiak <jbanasiak@raszyn.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 11:25

W odpowiedzi na Państwa emaila z dnia 2 września 2013r. (data wpływu do Urzędu Gminy Raszyn) Referat
Ochrony Środowiska i Gopsodarki Komunalnej informuje co następuje:
l.W 2012r. Urząd Gminy w Raszynie miał podpisana umowę OŚGK.7/2012 od l lutego 2012r. do 31 sierpnia
2012r. z Fundacją im. 120 Lecia Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce na zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Raszyn.
2. W 2012r. Urząd Gminy Raszyn na wyłapywanie zwierząt z terenu miał podpisaną umowę OŚGK.6/2012 od
l lutego 2012r. do 31 sierpnia 2012r. z Pensjonatem "Pies i Kot" inż. Jacek Wojcieszak
3. Od l września 2012r. Urząd Gminy w Raszynie miał podpisaną umowę Kliniką Weterynaryjną "Redline" Leczenie i Rehabilitacja Zwierząt z siedzibą w Łazach przy ul. Łączności 2G, 05-552 Wólka Kosowska
reprezentowaną przez Panią Magdalenę Zawilinską - Pankiewicz lekarz weterynaryjny kompleksowa usługa (
wyłapywanie+ opieka)
4. Na koszt gminy Raszyn w 2012r wyłapano i utrzymano z terenu gminy Raszyn 19 psów oraz 11 kotów
poddano zabiegom sterelizacji.
4fc 5. Koszt realizacji w 2012r. całego zadania związany z utrzynaniem i wyłaapaniem zwierząt z terenu gminy
^^ Raszyn wyniósł 66213,32zł.
6. Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt wyłapanych i umieszczonych w
schronisku przebywających pod opieką.
Jolanta Banasiak
Inspektor
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
22701-79-12
jbanasiak@raszyn.pl

2013-09-0922:45
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Re: DO PANI AGNIESZKI LECHOWICZ (ODP. NA PISMO Z
DNIA 26.10.2013)
Joanna Olszewska <joannaregimin@o2.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201311:06

W dniu 2013-10-29 23:54, mazowieckie soz pisze:

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 28.10.2013 10:35, Joanna Olszewska wrote:
Odpowiadając na zapytanie i udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
w Regiminie informuje , że:
1. Gmina w 2012 r miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Sp.z.o.o. w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83.
2. W roku 2012 średnio przebywało w schronisku z terenu gminy Regimin 3
psy miesięcznie.
Dwa razy były wyłapywane psy. Z uwagi ,że jest to gmina wiejska na
terenie gminy nie ma problemu z wolnowiążącymi kotami . Nie są
wyłapywane ani przetrzymywane w schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wyniósł 11 484.74 zł.
Forma płatności to oddzielnie za każdorazowe wyłapywanie i opłata z
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku
płacona miesięcznie na podstawie wystawianych faktur po upływie każdego
miesiąca.
z poważaniem

Inspektor Joanna Olszewska

Ilość odłowionych psów w 2012r to 2 sztuki.

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

:

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&__action=pnnt<K_uia- -io/o6_Hiuu^

KZ,
Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Repki <gminarepki@list.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 10:07

Witam.
Stosownie do Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r. przesyła się odpowiedzi do
pytań:
Ad.l. W 2012 roku Gmina Repki nie miała podpisanej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości wyłapywanych zwierząt.
Ad.3. W 2012 roku Gmina nie ponosiła kosztów realizacji zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem
Aneta Kulesza-Bartosiak
Urząd Gminy Repki
From: mazowieckie soz
Sent: Sunday, September 01, 2013 10:34 PIM
To: obryte@poczta.onet.pl ; info@odrzywol.ug.gov.pl ; ojrzen@ciechanow.pl ; wojt@olszanka.gminarp.pl ;
sekretariat@ol5zewo-borki.pl ; ugopinogora@bip.org.pl ; oronsko@oronsko.pl ; gminaosieck@wp.pl ;
um@um.ostroleka.pl ; poczta@ostrowmaz.pl ; gminaostrowmaz@home.pl ; umotwock@otwock.pl ;
umig@ozarow-mazowiecki.pl ; gmina@pacyna.mazowsze.pl ; ug paprotnia@pro.onet.pl ; ug@parysow..p| ;
urzad@piaseczno.eu ; umpiastow@piastow.pl ; urzad@pilawa.com.pl ; burmistrz@pionki.pl ; ug@gminapionki.pl ; platerow@interia.pl ; prezydent@ump.pl ; urzad@ploniawy-bramura.pl ; plonsk@plgnsk.pl ;
ugplonsk@ugplonsk.pl ; pniewy@bazagmin.pl ; urzadmiasta@podkowalesna.pl ; ug pokrzywnica@wp.pl ;
sekretariat@policzna.ugm.pl ; urzad@pomiechowek.pl ; ugposwietne@onet.pl ; ug@potworow.pl ;
sekretarz.prazmow@jst.pl ; promna ug@a-comp.pl ; prezydent@miasto.pruszkow.pl ;
umprzas@przasnysz.um.gov.pl ; przasnysz@przasnysz.pl ; ugprzesmyki@e-bip.pl ; przylek@przylek.pl ;
urzad@przysucha.umig.qov.pl ; przytyk@przytyk.pl ; um@pultusk.pl ; urzad@puszcza-marianska.pl ;
sekretariat@umraciaz.internetd5l.pl ; wojt@gmina.raciaz.iap.pl ; bom@magistrat.radom.pl ;
ugradzanowo@plock.home.pl ; ygradzanow@hot.pl ; gmina@radzanow.pl ; urzad@radziejowice.pl ;
umig@radzymin.pl ; ratusz@raszyn.pl ; regimin@bazagmin.pl ; gminarepki@list.p| ;
ugrosciszewo@interia.pl ; ugrozan@post.pl ; gmina@rusinow.pl ; gminarybno@wp.pl ; ug@rzasnik.pl ;
urzad@rzeczniow.pl ; rzekun@rzekun.pl ; rzewnie@bipgminy.pl ; sabnie@pro.onet.pl ;
ug sadowne@pro.onet.pl ; sanniki@zgwrp.org.pl ; sarnakigw@op.pl ; umg@serock.pl ;
urzad@sieciechow.pl ; boi@um.siedlce.pl ; gmina@qminasiedlce.pl ; ug siem@box.ids.pl ;
ugsiennica@poczta.fm ; ug@sienno.pl ; info@sierpc.pl ; info@gmina.sierpc.pl ; urzad@skaryszew.pl ;
gminaskorzec@wp.pl ; ugslubice@bip.org.pl ; ug@slupno.eu
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2013-09-13 16

Urząd Gminy w
Ul.
Krajowej l
09-204 Rościszewo

Tel. (24) 2764011, (24) 2764076, (24) 2764017, (24) 2764215,
Fax. (24) 2764201

ISO 9001:2008

e-mail. ugrosciszewo@interia.pl
www.rosciszewo.pl, www.rosciszewo.bip.org.pl

RRGKB.604.6.2013

Rościszewo 04.11.2013 rok

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
Rościszewie uprzejmie

publicznej

Urząd Gminy w

informuję:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie opieki?
Ad. pyt. 1. Od l kwietnia 2012 roku gmina Rościszewo miała podpisaną umowę z Firmą Usługową
„HERKULES" której właścicielem jest Pan Zbigniew Szczechowicz, dotyczącą wyłapywania i
transportu do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy Rościszewo. W 2013 roku inna firma
świadczy usługi w tym zakresie.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i /lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 roku?
Ad. pyt. 2. W 2012 roku do schroniska z terenu gminy trafiły dwa bezdomne psy, z których jeden
został adoptowany, a jeden przebywa tam w dalszym ciągu.
3. Jaki był w 2012 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania za 2012 rok wynosi 3408,97 zł płatne za opiekę opartą na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. W wypadku braku psów w schronisku
uiszcza się ryczałt.

isfa\v

Wożniak

/"" kierownik Referatu Rdwotwa
iju Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
2. A/a
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Re: Informacja publiczna
Józef Skałban <j.skalban@rusinow.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.201312:18

Odpowiedź odnośnie pkt. l
Gmina Rusinów miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Opieka Nad Zwierzętami
Domowymi"Przytulisko" Błonie ul. Krótka 3
3. Skałban
From: mazowieckie soz
Sent: Friday, September 06, 2013 7:00 PM
To: Józef Skałban
Subject: Re: Informacja publiczna
Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie, z kim Gmina miała podpisana umowę w 2012 r,
A. Lechowicz, SOZ

On 06.09.2013 13:02, Józef Skałban wrote:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Urząd Gminy w Rusinowie przesyła odpowiedzi na zadane pytania:
1. Gmina Rusinów w 2012 r., miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt i utrzymywanych na koszt gminy - l szt.
3. Koszt realizacji całego zadania - 1100,00 zł.
Forma płatności -jednorazowa.
Z wyrazami szacunku
Józef Skałban

2013-09-09 22:5(
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Odp: Re: Odp: wniosek o udzielenie informacji
publicznej - monit

Nadawca

GMINA RYBNO <gminarybno@wp.pl>

Odbiorca

mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
<gminarybno@wp.pl>

Odpowiedź do
Data

06.11.2013 10:19

Dzień dobry,
Ilość odłowionych psów na terenie Gminy Rybno w 2012r?
W 2012r. Gmina Rybno nie przeprowadzała akcji odławiania psów.
Zostały wyłapane 3 psy .
Z poważaniem
inspektor Urszula Adamiak
Gmina Rybno,
96-514 Rybno, ul. Długa 20
NIP 8371692261, REGON 750148466
tel/fax 46/8611438
Dnia Środa, 30 Października 2013 15:22 mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał(a)
Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt. 2.
Proszę o podanie ilości odłowionych psów na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ
On 30.10.2013 14:13, GMINA RYBNO wrote:
Rybno , dnia 30.X.2013r.

OrSO.1431.32.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj.świętokrzyskie

Gmina Rybno odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:
1.

Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki?

Gmina Rybno w 2012 roku miała zawartą umowę:
- na wyłapywanie zwierząt z Panem Zbigniewem Szczechowiczem prowadzącym firmę Usługową "
Herkules" z/s w Kotliska 6, 99-300 Kutno,
umowę z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność pn. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych "Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99-300 Kutno.
2.Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach /kotach) wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w
2012 roku?
Ilość psów przebywających w schronisku w 2012 roku :
styczeń, marzec, kwiecień, maj , listopad, grudzień - 4 psy
luty - 3 psy ,
czerwiec , lipiec - 2 psy
sierpień, wrzesień, listopad - 5 psów
3.

Jaki był 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)?

A i i 11
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Koszty poniesione na wyłapywanie - 2075,50 zł
( ryczałt w przypadku braku zlecenia- 104, 00 zł miesięcznie + koszty wyłapania psa)
Koszty poniesione na utrzymanie psów w Schronisku- 7917,28 zł opłata za pobyt dzienny psa w
Schronisku.
Całkowity koszt poniesiony na realizację zadania- 9992,78 zł
Z poważaniem
Urszula Adamiak
inspektor RGK
Gmina Rybno,
96-514 Rybno, ul. Długa 20
NIP 8371692261, REGON 750148466
tel/fax 46/8611438

Dnia Wtorek, 29 Października 2013 23:13 mazowieckie soznapisał(a)
Jędrzejów, 29.10.2012

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publiczr
(w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną w dnia
01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie późn
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r.
dostępie do informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisany
terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ
Original Message
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Sun, 01 Sęp 2013 22:32:04 +0200
From:mazowieckie soz
To:
Jędrzejów, 01.09.201:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowi
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywani
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywar
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2z3

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

??? Stowarzyszenie Obrona Zwierz?t, KRS 0000292939, organizacja po?ytku publicznego,
kt?rej statutowym celem dzia?ania jest ochrona zwierz?t, zwraca si? z uprzejm? pro?b? o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutk?w wykonywania zadania ?opieka
nad bezdomnymi zwierz?tami i ich wy?apywanie?, przewidzianego ustaw? o ochronie
zwierz?t.

999

Prosimy

o

przys?anie

poczt?

elektroniczn? kr?tkiej

odpowiedzi

na

pytania:

1. czy i z kim gmina mia?a w 2012 r. sta?e umowy albo udziela?a dora?nych zlecę? na
wy?apywanie
bezdomnych
zwierz?t
i/lub
zapewnianie
im
opieki?
w2012R.
Gmina Rząśnik posiadała podpisaną umowę na umieszczenie bezpańskich zwierząt i
opieki nad nimi z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska Pożytku Publicznego z
siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego l , wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
zajmował się Pan Robert Kulesza , Wyszków ul. Białostocka 57
2. jakie s? zbiorcze dane o ilo?ci zwierz?t (psach/kotach) wy?apanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?
W 2012r. na terenie gminy Rząśnik odłowiono 15 bezdomnych psów.
3. jaki by? w 2012 r. koszt realizacji ca?ego zadania i jaka by?a forma p?atno?ci za opiek?
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, rycza?towa, oparta na bie??cej ewidencji
zwierz?t przebywaj?cych pod opiek?, inna)?
Na opiekę na bezdomnymi zwierzętami w 2012r.Gmina wydała 29 520zł..
Stawki usług wymienionych w umowie:
- 1968,00zł brutto za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go,
niezależnie od okresu pobytu w schronisku
- 553,50zł brutto za podjęcie akcji udzielania pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w
schronisku, np. konieczności eutanazji po wypadku lub zgłoszenie się właściciela zwierzęcia
Informację sporządziła ; Mirosława Łojek

Podstawa prawna naszej pro?by:
Ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji p u b l i c z n e j (Dz. U. 2001, Nr 1 1 2 , póz. 1198).
Je?li z udzieleniem informacji p u b l i c z n e j zwi?zane s? dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o

HZ-

Rzeczniów dn. 29.10.2013r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo

z dnia 25.10.2013r. w sprawie sposobu

i skutków wykonywania zadania : opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ,Urząd Gminy w Rzeczniowie informuje, że w 2012r. gmina nie
miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jedynie gmina
doraźnych zleceń udzielała Panu Kaźmierski Dariusz zam.27-200 Lipsko
ul. Kościuszki 12.W 2012r. odłowiono

agresywnego psa. Koszt realizacji

zadania wynosił 625 zł.
Zofia Kozera

(7Af//VF W RZEKU
Rzekuń, dnia 29.10.2013 r.

INF.1431.31.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

dotyczy: Udostępnienia informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01/02.09,201 3r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej w zakresie objętym wnioskiem, udzielamy następujących informacji:
Ad 1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2012 r. wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy
Rzekuń zajmowało

się „Schronisko dla bezdomnych zwierząt" Zygmunt Dworakowski

12-230 Biała Piska, Radysy 13.
Ad

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt

(psach/kotach)

wyłapanych

i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 20 12 r.
W 2012 roku z terenu gminy Rzekuń zostało odłowionych i umieszczonych w schronisku
24 bezdomne psy.
Ad 3. Jaki byt w 2012 r. koszt realizacji ca/ego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2012 roku za odłowienie i umieszczenie w schronisku 24 bezdomne psy gmina poniosła
koszt 35 000 zł. Zgodnie z zawartą umową opłata była wnoszona po każdorazowym
wykonaniu usługi.
Otrzymuje:

€ up.

1. Adresat;
2. A/a

ui, koscilisyl-J VI
(17-411 K/okuń

29761 73 01
20161 7302

laks; 2') 6432093

sttoiw imam-Ktu,).
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Rzewnie, 2013-09-04

STOWARZYSZENIE
Obrona Zwierząt
JĘDRZEJÓW
woj. świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek z dnia l .09.2013 roku Urząd Gminy Rzewnie udziela
odpowiedzi na podane we wniosku pytania :
1. W roku 2012 gmina miała zawartą umowę ze Schroniskiem „CANIS" w Kruszewie
gm. Goworowo . Firma Usługowo- Handlowa repr. przez Wiesławę Rykowską , 07410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
2. W roku 2012 nie było potrzeby wyłapywania psów lub kotów , w związku z czym
gmina nie poniosła żadnych kosztów .
3. Nie dotyczy .
Sprawę prowadzi :
Bożena Przybylska
(29)7613484

Urząd Gminy Sabnie

Sabnie, dnia 1 1 września 2013 r.

ul. Główna 73
08-331

GK.6140.1.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", który wpłynął do
tutejszego urzędu w dniu 2 września 2013 r. udzielam następującej odpowiedzi:
1. Gmina Sabnie nie podpisała na umowy na stałe
wyłapywanie bezdomnych zwierząt..

ani nie udzielała doraźnych zaleceń na

2. W gminie Sabnie przypadki występowania bezdomnych zwierząt zdarzają się rzadko. W
k w i e t n i u 2012 r. przekazaliśmy jednorazowo do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Józefowie 9 szczeniaków. Jeżeli zdarzą się przypadki porzuconych psów staramy się w miarę
możliwości otoczyć opieką bezpańskie czworonogi we własnym zakresie i dla każdego
znaleźć nowy dom.

Elwira Agata Świderska,
młodszy referent ds. ochrony środowiska i r o l n i c t w a

Roundcube Webmail :: wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=175&_mbox..

wniosek
Elwira Agata Swiderska - UG Sabnie <swiderska@sabnie.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.2013 10:29

W odpowiedzi na e-mail z dnia 11.09.2013 r. informuję, ze szczenięta do
schroniska zostały przekazane bezpłatnie.
Z pozdrowieniami,
Elwira Agata Swiderska
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
e-mail: swiderska@sabie.pl
Tel. 25 78741 93
Fax 25 787 42 49

l z

Roundcube Webmail :: informacja publiczna
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MZ

Temat

informacja publiczna

Nadawca

UG Sądowne <ug_sadowne@pro.onet.pl>

Odbiorca
Data

< m azowieckie@obrona -zwierząt. pl>
03.09.2013 12:14

*

cai.pi

Urząd Gminy Sądowne w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 01 września 2013 r., niniejszym informuje:
1.
Gmina w 2012 r. miała podpisane porozumienie z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków, które obejmowała wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Byty także przypadki doraźnych
zleceń wyłapania bezdomnych zwierząt Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej i Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, z uwagi na utrudniony
kontakt Łukowskim Towarzystwem.
2.
Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. było 8 szt. zwierząt.
3.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 10 041,55 zł. W przypadku
porozumienia z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt była to opłata ryczałtowa i
wynosiła 5 000 zł. W przypadku Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt była to opłata
jednorazowa za umieszczenie i opiekę zwierząt w schronisku
i wynosiła 5 041,55 zł.
Porozumienie z Łukowskim Towarzystwem obowiązywało do końca 2012 r. i dalszej
współpracy z tym podmiotem nie przewidujemy z uwagi na brak współpracy leżący po stronie
Towarzystwa (trudności z pozyskaniem informacji, utrudniony kontakt itp.)
Od dnia l marca 2013 r. Gmina Sądowne posiada podpisaną umowę na odłów i utrzymanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowska Grażyna Jadwiga z
siedzibą w miejscowości Radysy 13. 12-230 Biała Piska.

Sanniki, dn. 2013-09-16
R.6140.05.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
e-mail: sos@obrona-zwierzat.pl

Urząd Gminy w Sannikach w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na
terenie Gminy Sanniki informuje, że:
1. Gmina Sanniki posiadała na rok 2012 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 zgodnie z uzyskanym
ze schroniska rozliczeniem za grudzień 2012 roku wynosiła 11 psów. W ciągu
roku liczba ta ulega zmianie w związku z odławianiem bezdomnych psów oraz
adopcjami psów przebywających w schronisku.
3. Koszty całego zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,
umieszczaniu ich w schronisku oraz opiece wynosiły w 2012 r. 32 267 zł.
Forma płatności za opiekę i pobyt zwierząt w schronisku oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Sanniki
mgr inż. Piotr Skonieczny

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

WÓJT GMINY
SAKNAKI
powiat iosicki
woj. mazowieckie

. . . . - nn OA1 ,
Samaki, on. 13,09,2013

OŚ.6140.11.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi an Państwa pytania informujemy, iż:
Ad. i. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się doraźnie przez
firmę DASH Urszula Konstanta-Kurowska, ul. Kiernickich 19/45, 21-400
Łuków.
Ad.2. W roku 2012 wyłapano 13 szt bezdomnych psów i O szt. kotów.
Ad. 3. W roku 2012 ponoszono jednorazową opłatę za umieszczenie w
schronisku łączna kwota w 2012 roku wyniosła 5 OOO.OOzł.

nigr

/HZ.

Serock, dnia 11 września 2013 r.
RMP. 1431.63.2013
Pani Agnieszka Lechowie/
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, informuje:
Ad l
Umowa na przyjmowanie do schroniska i objęcie opieką bezdomnych zwierząt,
pochodzących z terenu g m i n y Miasio i Gmina Serock w 2012 roku /ostała zawarta
z F u n d a c j ą „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, prowadzącą schronisko
w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk. Urnowa na wyłapywanie i transport do schroniska
bezdomnych zwierząt z terenu gminy została zawarta w 2012 roku z Gabinetem
Weterynaryjnym Marta Iwan - Kochańska.
Ad 2
W 2012 roku /. terenu gminy zostały wyłapane i przewiezione do schroniska 24 psy.
Ad 3
Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012. roku wydano następujące kwoty:
- 45.091,80 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Forma płatności
- jednorazowa zapłata za umieszczenie każdego pisa w schronisku, niezależnie od długości
pobytu zwierzęcia w schronisku.
- 9.841. 00 zł na wyłapanie i transport do schroniska w Chrcynnie bezdomnych zwierząt jednorazowa zapłata za wyłapanie i transportowanie zwierzęcia do schroniska.
- 4.106,70 zł na obserwację 2 zwierząt podejrzanych o wściekliznę, sterylizację 20
wolnożyjących kotek, kastrację 4 wolnożyjących kotów, eutanazję 2 ślepych miotów
bezdomnych suk oraz sterylizacje 7 bezdomnych suczek oraz kastrację ł bezdomnego psa,
przekazanych do adopcji, w ramach akcji „Pies czeka na człowieka".
- 1.300,00 zł na czipowanie i szczepienia 10 bezpańskich zwierząt, które trafiły do adopcji
w ramach akcji „Pies czeka na człowieka"
- l .498.10 zł - zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących.

Siedlce, 19 września 2013 r.
GK.6140.37.2013
Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia l września 2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt uprzejmie informuję, że:
Ad. l Miasto Siedlce w 2012 r. miało zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i transport

psów

do schroniska,

całodobową

opiekę

weterynaryjną

z

Przychodnią

Weterynaryjną dla Zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38, 08-110 Siedlce oraz na
przyjmowanie psów do schroniska ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c.
ul. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Ad. 2 W 2012 r. na terenie miasta Siedlce odłowiono 187 bezdomnych psów, do schroniska
przekazano 92 psy.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega na sterylizacji i kastracji kotów, wydawaniu
karmy dla karmicieli kotów zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Siedlce w okresie
zimowym, leczenie kotów chorych, adopcja kotów. Miasto Siedlce podejmuje działania
edukacyjne mające na celu propagowanie właściwych postaw wobec zwierząt poprzez
współdziałanie z redakcją Tygodnika Siedleckiego, TV Siedlce (emisja programów
o czipowaniu, sterylizacji i kastracji psów i kotów, dokarmianiu kotów wolno żyjących
w okresie zimy) oraz Przychodniami Weterynaryjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta
Siedlce.
Ad. 3 Koszt całości realizacji zadania na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r. wyniósł 325 158,01 zł (opłata jednorazowa za
umieszczenie zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna nad odłowionymi zwierzętami,
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport psów do schroniska, wyprawki związane
z adopcją psów, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, karma dla kotów wolno
żyjących, czipowanie psów, utylizacja zwłok zwierzęcych).
Opracował:
Mariusz Myrcha- podinspektor
tel. (25)643-79-21
19.09.2013 r.

S.1431.8.2013
1. Gmina Siedlce w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Marzeną Golańską, Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, prowadzącą działalność
pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO"
2. Ilość zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2012 r. - 38 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 64 575 zł, forma płatności - przelew za usługę
na podstawie wystawionych przez usługodawcę faktur.

Informacji udzieliła:
Agnieszka Piotrowska
Tel. 25 63 277 31 wew. 41
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R.6140.18.2013
Urząd Gminy w Siennicy w odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2013r, podaje poniższe odpowiedzi:
1.
W roku 2012 gmina posiadała podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie opieki z firmą PERRO Marzena Golańska, Zamienię gm. Mińsk Mazowiecki
2.
Ilość psów-5szt;
3.
koszt -12 432 zł -forma płatności oparta na bieżącej ewidencji

insp. d/s rolnictwa
Grażyna Osica

Roundcube Webmail :: Sienno

Temat
Nadawca
Odbiorca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail& _action=print&_uid=90&_mbox=

Sienno
Marcin Minkina <inwestycje@sienno.pl>
<mazowieckie@obrona -zwierząt. pl>
06.09.2013 08:01

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2013 o udzielenie informacji publicznej informuje, że:
1 . W 2012r. Gmina Sienno miała podpisaną stałą umowę na świadczenie opieki nad zwierzętami bezpańskimi z
podmiotem: Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi Dariusz Kaźmierski ul. Kościuszki 12,
27-300 Lipsko.
2. W ramach zawartej umowy dokonano dołowienia i zapewnienia opieki 9 bezpańskim psom z terenu gminy
Sienno.
3. Koszt realizacji zadań związanych z opieka nad zwierzętami wyniósł 13 684,00 zł brutto.
Formy płatności to:
- Stała comiesięczna opłata ryczałtowa;
- Opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką ( opieka weterynaryjna, transport,
utrzymanie);
- jednorazowa opłata za przekazanie do Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez wykonawcę.
Marcin Minkina
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
(48) 37-86-01 8 w. 22
inwestycje(o)sienno. pl

WÓJT GMINY SIERPC
C8 - 200 S f E R p c

Sierpc, dnia 06 listopada 2013 roku

ul. Biskupa Floriana 4
woj. mazowieckie
Tel./fax 275-57-01

RGPM40.23.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 01 września 2013 roku (data wpływu do Urzędu
Gminy w Sierpcu - 28 października 2013 roku) o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętatni

i ich

wyłapywanie " Wójt Gminy Sierpc przesyła przedmiotowe dane:
J.

Czy i z kim gmina miała w 2012 rohi stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?
W 2012 roku Gmina Sierpc posiadała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo
Usługowym „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz, która
dotyczyła wyłapywania i opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Sierpc. Ponadto,
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wymagających podjęcia natychmiastowych
działań Gmina Sierpc doraźnie zlecała wyłapanie lub transport lub opiekę dla bezdomnych zwierząt
innym właściwym podmiotom tj. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu (odłowienie
i transport zwierząt), Gabinet Weterynaryjny VET - PARTNER w Sierpcu (opieka weterynaryjna).
2.

Jakie są

zbiorcze dane

o

ilości

zwierząt

(psach/kotach)

\vylapanych

i/lub

utrzymywanych na kosz f gminy w 2012 roku ?
W 2012 roku z terenu Gminy Sierpc wyłapano 19 bezdomnych psów i O bezdomnych kotów.
Łącznie w 2012 roku w schronisku dla zwierząt było 29 bezdomnych psów (O bezdomnych kotów)
z terenu Gminy Sierpc, z czego: 10 bezdomnych psów zostało oddanych do adopcji, l bezdomny
pies poddany został zabiegowi eutanazji, a 3 bezdomne psy padły (łącznie 14 bezdomnych psów).
Na dzień 31.12.2012 r. w schronisku dla zwierząt było 15 bezdomnych psów i O bezdomnych
kotów.
3.

Jaki byl w 2012 roku koszt realizacji calego zadania i jaka była forma płatności

za opieką (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna ?)
Łączny koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich -wyłapywanie"
w 2012 roku, zgodnie z przedkładanymi (miesięcznie) fakturami przez Przedsiębiorstwo Handlowo
RGP.6140.23.2013

Strona Js2

Usługowe „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz
oraz przedkładanymi fakturami przez podmioty, o których mowa w pkt l, wyniósł 83 229,82 zt
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 82/100).
Sprawę prowadzi: joanna Kfiralcwska

iel. 24/275-13-31

2 up. Wójt

Otrzynmin:
J, Stowarzyszenie Obrona Zwierzą!
Jędrzejów, woj. świętokrz)>slde
adres e-mail: mazowieckie(a)obrona-z\vierzcit.p!
2.

a/a.

RQP.6J40.23.2013

Strona! z
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opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
<paw.ostry@interia.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
18.11.2013 10:16

cal.pi

Stowarzyszenie Obrona zwierząt
Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, iż w 2012r. gmina nie podpisywała umów na wyłapywanie i
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom .
W związku z powyższym nie może być mowy o danych dotyczących ilości wyłapywanych i utrzymywanych
gminy bezpańskich zwierząt oraz poniesionymi w związku z tym kosztami.
UMiG Skaryszew

Paweł Ostrowski inspektor

n.
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odpowiedź na wniosek
Grażyna Dziedzic <gdziedzic_ugskorzec@wp.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:55

w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1.09. 201 3 r. na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - informuję co
następuje:
1. w 201 2r gmina zawarła umowę na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami z przedsiębiorstwem wielobranżowym PERRO w Mińsku Mazowieckim
2. w 2012r. podmiot ten odłowił z terenu gminy 4 psy
3. koszt zadania - 7134 zł - forma płatności - jednorazowo po wystawieniu faktury przez podmiot wraz z
potwierdzeniem przyjęcia zwierząt do schroniska.
pozdrawiam
Grażyna Dziedzic
te!25631 2864

2013-09-03 17:3'

URZĄD GMINY
w SUJBJCACH

09-533 Slubice, powiat ptocki
waj. mazowicokie

Słubice, dnia 13 września 2013r.

Gn.Rol.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
www.obrona-zwierzat.pl

Urząd Gminy Słubice odpowiadając na wniosek z dnia 3 września 2013 roku o
udzieleniu informacji publicznej w sprawie wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami oraz ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie
informuje:
Gmina Słubice w 2012 roku miała zawarta umowę na wyżej wymienione zadanie ze
schroniskiem w Płocku działającym pod nazwą SITA Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 31. W ubiegłym roku nie odnotowano zjawiska
bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice.
W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów na realizacje przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA
Barbara Kamińska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Słupno 2-09-2013
!N,6140.10,20i3

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Agnieszka Lechowicz

W związku z pismem z dnia 02-09-2013 Urząd Gminy w Słupnie informuje że:
1. W 2012 roku gmina miała podpisaną umowę 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 jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego w imieniu gmin związkowych.
2. W 2012 odłowiono 8 psów przez wyżej wymienioną firmę
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł łącznie 12 214,80 zł za ww.
zadanie Urząd Gminy w Słupnie uiszczał opłaty ryczałtowe (miesięczne) oraz w
jednym przypadku jednorazowo.

Otrzymują:
1.

Adresat

2.

a/a

Sporządjił M. Kroczewski (2412679S72

*ząci Gminy
Sobienie-Jeziory, dnia 02,09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
Jędrzejów
W odpowiedzi na pismo z d n i a 02.09.2013 r. o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:
Ad. l,

W 2012 r. Gmina Sobienie-Jeziory miała zawarte urnowy z:
schroniskiem dla zwierząt SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Jerzy Kubrak z
siedzibą 18-500 Kolno. ul. Wesoła 12.
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu G m i n y Sobienie-Jeziory z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" prowadzone przez Panią Marzenę
Golańską z siedziba Z a m i e n i ę , ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki
w zakresie całodobowej pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt z Panem Dariuszem Zych prowadzącym Gabinet LekarskoWeterynaryjny z/s w Sobienie-Jeziory, ul. Warszawska 15, 08-443 Sobienie-Jeziory.
Ad. 2

Z terenu gminy Sobienie-Jeziory

w 2012

r. zostało odłowionych 19 psów.

Ad.3,

Koszt ich odłowienia ora/ umieszczenia w schronisku wyniósł 37710,00 zł brutto.
Forma płatności za opiekę była ryczałtowa.

f
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Środowisko <srodowisko@sobolew.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
31.10.201314:40

.
JFjf^ ^at\

Sobolew, dnia 31-10-2013 r.
Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Sobolewie informuje, iż:
- w 2012 roku nie posiadaliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w związku z czym nie
wyłapaliśmy żadnego bezdomnego zwierzęcia i nie ponieśliśmy kosztów z tym związanych.
Aneta Sygocka
Urząd Gminy Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel. /025/ 68-25-023
fax. /025/ 683-27-36
e-mail: srodowisko@sobolew. pl

m ./ii

URZĄD MIEJSKI
w Sochaczewie
-91-

Sochaczew, 2013-09-06
INM.6140.24.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dn. 01.09.2013 r.
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt dot. sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie udzielam odpowiedzi na Państwa pytania:
1) Wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 r. realizował
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie z siedzibą AL 600-lecia 90,
96-500 Sochaczew (zakład budżetowy Gminy Miasto Sochaczew). Zakład w 2012 r.
był administratorem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek" w
Kożuszkach Parcel 76A, 96-500 Sochaczew, które jest własnością Gminy Miasto
Sochaczew.
2) Dane o ilości zwierząt zawiera załączone do pisma zestawienie za 2012 r.
3) Koszt utrzymania Schroniska w 2012 roku wyniósł 214 240,61 zł.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA

U R Z Ą D MIEJSKI
w Sochaczewie
Referat Inżynierii Miasta

Dane dotyczące ilości zwierząt w Schronisku „AZOREK" za okres I-XII 2012
L.p.
1

2
3
4
5
6

7
8

Stan początkowy
Zwierzęta wyłapane/przyjęte
Adopcje
Eutanazja
Śmierć
Zwrot właścicielowi
Ucieczka
Stan na koniec roku

ZIELIŃSKI
ii Miasta

ILOŚĆ PSÓW

ILOŚĆ KOTÓW

147
152
104
13
16
9
1
156

19
25
15
1
3
1
1
23

OGÓŁEM ILOŚĆ
ZWIERZĄT
166

177
119
14
19
10
2
179
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odpowiedź
Środowisko UG Sochaczew <srodowisko@sochaczew.org.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 15:19

Przesyłam odpowiedź na maiła z dnia 1.09.2013r:
1.Gmina Sochaczew ma zawartą umowę na wyłapywanie zwierząt z p.Wiesławem Szymonowiczem.
2. Ilość wyłapanych zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2012r. - 30 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania 50.012, 65; forma płatności- oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Z poważaniem,
Aleksandra Wińkowska UG Sochaczew

-1 s
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S 0(M O 61 U

odpowiedz na wniosek
<barbara.socko@sochocin.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 13:00

Dzień dobry,
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 01.09.2013r. w sprawie udzielenia informacji z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, poniżej przedstawiam odpowiedzi na Państwa zapytania:
Ad. 1. W 2012 roku, na podstawie umowy, odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sochocin
zajmował się lekarz weterynarii Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk. Odłowione bezdomne
psy Pan Szymczyk dostarczał do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3, z którym
miał podpisaną umowę.
Ad. 2. W 2012 roku odłowiono 12 bezdomnych psów.
Ad. 3. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 24.768 zł. Opłata za opiekę była jednorazowa.
^^

Z poważaniem
Barbara Soćko- Ruszkowska
Urząd Gminy Sochocin

2013-09-10 16:

Sokołów Podlaski, 08,11,2013
OR,143i.l4,2013

Agnieszka Lechowlcz
prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Di.U. 2001 nr 112 póz, 1198 z póz. zm.) uprzejmie informuję:

1. Miasto Sokołów Podlaski posiada własne schronisko dla bezpańskich psów. W roku 2012 roku
zadania z zakresu wyłapywania bezpańskich psów oraz opieki nad zwierzętami znajdującymi
się w schronisku wykonywał pan Maciej Zawadzki, na podstawie umowy zawartej z Miastem
Sokołów Podlaski.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt w 2012 r.:
•

przyjętych do schroniska - 22 szt,

•

oddano do adopcji - 20 szt.

»

śmierć lub eutanazja - 5 szt.

• stan na koniec 2012 r. - 24 szt.
3. Całkowite koszty zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami w roku 2012 wyniosły
28879,74 zł. Za opiekę nad bezpańskimi psami ze schroniska - stała opłata, miesięczny ryczałt.
Pozostałe koszty to:
• opieka weterynaryjna - koszt uzależniony od ilości wykonywanych zabiegów i zużycia
środków medycznych,
•

zakup pokarmu dla zwierząt,

• zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia schroniska.

Z poważaniem

tASTA
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Informacja publiczna
Barbara Hryp <hryp.barbara@gminasokolowpodl.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.201308:25

1. Gmina Sokołów Podlaski ma podpisaną stałą umowę w zakresie wyłapywania i umieszczenia w schronisku
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230
Biała Piska, woj.Warmińsko- Mazurskie.
W zakresie opieki weterynaryjnej ma podpisaną stałą umowę z Lecznicą dla Zwierząt, ul. Ząbkowska 5,
08-300 Sokołów Podlaski.
2. W roku 2012 z terenu gminy sokołów podlaski wyłapano i przekazano do schroniska 10 psów.
3. W 2012 roku na realizację całego zadania wydano 17047 zł, płatności są dokonywane za wykonanie
każdego zlecenia po przedstawieniu przez schronisko faktury, płatne przelewem.
Z poważaniem
Barbara Hryp
Gmina Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44

tel. (25) 781-25-31
fax. (25) 781-26-10

?nn.no.in

Solec nad Wisłą 04.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Wójt Gminy Solec nad Wisłą w odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie informuje:
- gmina posiada podpisaną umowę z lekarzem weterynarii Dariuszem
Kaźmierskim - Gabinet weterynaryjny „Opieka Nad Bezdomnymi
Zwierzętami",
- ilość wyłapywanych zwierząt w roku 2012-8 sztuk,
- koszt ogółem - lO.OOOzł (dziesięć tysięcy złotych),
- płatność miesięczna

/HZ
URZĄD GMINY SOMIANKA
07-203 Somianka, Somianka 16B
tel. (29) 741-87-90, fax. (29) 741 87 14
e-mail: somianka@somianlca.pl
http://www.somianka.pl

Somianka, 04.11.2013r.
PI.1431.3.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

Urząd Gminy Somianka w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 28.10.2013r. informuje, że:
1) przyjęciem i utrzymaniem zwierząt przywiezionych z terenu gminy Somianka
zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt S.C. z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej, ul. Bąkówka,
2) odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Pan Jan Marek Kośnik, ul. Zakręzie,
07-200 Wyszków,
3) w 2012 roku zostało odłowionych 8 bezdomnych psów,
4) koszt realizacji całego zadania wyniósł 37963,13 złotych,
5) forma płatności za opiekę nad psem w schronisku jest ryczałtowa

.oundcube Webmail:: Gmina Sońsk - Stowarzyszenie Obrona Zwierz...

https://poczta.cal.pl/?Jask=rrail&_action=prmt&jiia=i /y<5i_mDux..

ACZ
Temat
Nadawca
Odbiorca

Gmina Sońsk - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt - psy
bezpańskie dane za 2013 rok
Dariusz Wiśniewski <d.wisniewski@sonsk.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

12.09.2013 13:12
Sońsk, dnia 12.09.2013 r.

Urząd Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
IP.6140.33.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
W odpowiedzi

na e-maila z dnia 01.09.2013 roku dotyczącego

podania

informacji o sposobie

jfe zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Sońsk, Urząd Gminy Sońsk uprzejmie
informuje, że posiada zawartą umowę na przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej
83. Ponadto informuję, że:
1. W 2012 roku Urząd Gminy Sońsk wzywał PUK Sp z o .o. do wyłapywania bezpańskich psów z terenu
gminy Sońsk 17 razy. W wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu gminy Sońsk wyłapano 21
psów (koszt wszystkich 17 akcji to 3 901,6 zł), które umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
miejscowości Pawłowo.
2. Koszt związany z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę 85 728,54 za
2012 rok. Wysokość płatności za opiekę wynika z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. W
2012 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 15 do 25 psów.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sońsk
Jarosław Wielechowski
Osoba do kontaktu: Dariusz Wiśniewski - inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska

tel.23671-38-13

e-mail: d.wismewskitaisonsk.pl
Otrzymują:
1.
2.

Adresat
a/a

2013-09-12 16:1
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Odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Nadawca

Tomasz Zdanowicz - Urząd Gminy Stanisławów
<tomasz.zdanowicz@stanislawow.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

10.09.2013 15:30

Ad.1. Gmina posiada podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "PERRO" reprezentowanym
przez p. Marzenę Golańskązam. Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Maź., która dostarcza psy do
schroniska w Kolnie, ul. Wesoła 12, 18500 Kolno, które prowadzi p. Jerzy Kubrak.
Ad. 2. W roku 2012 Gmina wyłapała 3 psy.
Ad. 3. Koszt wyłapania ww. psów wyniósł 8610 zł.
Grażyna Zagórska
UG Stanisławów

tel. 257575853

?0n-09-lf) l ń: l
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Odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznej

jfp«"""tt

Anna Kaźmierkiewicz <a.kazmierkiewicz@starabiala.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
08.11.2013 14:47

SG.1431.46.2013
W odpowiedzi na „Wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit" z
dn. 26.10.2013 r. uprzejmie informuję, iż nie otrzymaliśmy od Państwa wniosku o
udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r. Wobec powyższego ww.
monit traktujemy jako pierwsze zapytanie z Państwa strony.
Niniejszym udzielamy odpowiedzi na zawarte w nim pytania:
Odp. na pyt. 1: W 2012 r. Gmina Stara Biała posiadała podpisaną stałą umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z SITA Płocka
^ Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., prowadzącej Schronisko dla zwierząt w
^ Płocku.
Odp. na pyt. 2: W 2012 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 10
bezdomnych psów.
Odp. na pyt. 3: W 2012 r. koszt realizacji zadania „wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki" wyniósł 15 000 zł., ryczałtowa forma płatności.
Aleksandra Cylińska
Sekretarz Gminy Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Anna Kaźmierkiewicz
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody
Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
tel. 24 366-87-27, fax 24 365-61-65
a.kazmierkiewicz@starabiala.pl
www.starabiala.pl

2013-11-08 18:
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INFORMACJA
<przetargi@starablotnica.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
25.09.2013 12:08

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż Gmina Stara Błotnica w 2012 r.
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie Usługowo-Handlowej Leszek
Żurowski, 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15/6.
Na powyższe działanie w 2012 r."opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Gmina Stara
Błotnica przeznaczyła 16550 zł.
Urząd Gminy Stara Błotnica
26-806 Stara Błotnica
Monika Białkowska

9.0H-11-24 02:5
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odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Adriana Pietruczuk <ochrona.srodowiska@kornica.org>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.201315:12

^T*^

ca

Stara Kornica, 04.09.2014 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej sposobu skutków wykonywania zadań „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu". Urząd Gminy Stara Kornica
informuje iż:
1.

Gmina Stara Kornica w 2012 roku nie posiadała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2.
Gmina nie posiada zbiorczego zestawienia o ilości wyłapanych
bezdomnych kotów i psów, ponieważ na terenie gminy nie występuje
problem bezdomności zwierząt.
3.
Koszty realizacji zadania nie były ponoszone, ponieważ na terenie gminy
nie został zgłoszony problem bezdomności zwierząt. Gmina posiada umowę
z miejscowym Zakładem Weterynaryjnym na sterylizacje bezdomnych
zwierząt. W budżecie gminy na rok 2013 została przeznaczona kwota w
wysokości 10 000,00 zł na cele walki z bezdomnością zwierząt.

Z poważaniem
Sylwia Grochowiec
Referent ds. opłaty
śmieciowej

2013-09-10 16:1'

Roundcube Webmail:: Re: gmina stare babice
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=270&_mbox..

Re: gmina stare babice
Ochrona Środowiska <srodowisko@babice-stare.waw.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
18.10.2013 13:20

Pniżej przedstawiam uzupełnienie złożonej Państwu informacji (dane za rok 2012):

PSY:
1. odwiezionych do schroniska - 8,
2. adoptowane - 16,
3. odłowione i zwrócone właścicielom - 2.
KOTY:
1.
2.
3.
4.

zgon po odłowieniu - 1,
poddane etnanazji - 3,
wypuszczone w miejscu odłowienia - 9,
adoptowane - 8.

Piotr Czajkowski. Urząd Gminy Stare Babice.
Original Message
From: mazowieckie soz
To: Ochrona Środowiska
Sent: Saturday, September 21, 2013 2:00 PM
Subject: Re: gmina stare babice

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
f\. Lechowicz, SOZ

On 18.09.2013 16:15, Ochrona Środowiska wrote:
Pani Agnieszka Lachowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stare Babice w roku 2012,
informuję:
1. Gmina Stare Babice w roku 2012 jak i obecnie posiadała stałe umowy na wyłapywanie ziwerząt i zapewnienie im opieki z:
- dr wet. Andrzejem Małkowskim prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną Laski z siedzibąw Laskach przy ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin - w
zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych i transportu do schroniska,
- Zbigniewem Wloaczewskim prowadzącym działalność pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" w miejscowości
Kotliska 13, 99-300 Kutno - w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Ilość zwierząt, jakie utrzymywaliśmy w roku 2012 w schronisku w poszczególnych miesiącach (psy przebywające w schronisku w styczniu, to
zwierzęta odłowione w roku 2011):
grudzień - 8 psów,
listopad - 8 psów,
.
październik - 1 0 psów,
y
wrzesień - 10 psów,
ff\$/
sierpień - 8 psów,
f y_T / l,
lipiec - 9 psów,
Tf
^^
czerwiec - 10 psów,

oni'j_in_iQ m-

weoman :: Ke: gmina stare babice

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=270&__mbi

maj-11 psów,
kwiecień-10 psów,
marzec - 8 psów,
luty - 9 psów,
styczeń - 9 psów.
3. Koszt obsługi prowadzonej przez Przychodnię Weterynaryjną: 55000 złotych, koszt utrzymania zwierząt w schronisku (płatny za każdy dzień
przebywania zwierzęcia w schronisku) -18396,2 z)

Z poważaniem
Katarzyna Sońta.Urząd Gminy Stare Babice.

2z2

WÓJT

GMINY STAROŹREBY
powiat płocki, woj. mazowieckie
Staroźreby 05.09.2013 r.
Nr RK 6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 01.09.2013r, Wójt Gminy Staroźreby, na podstawie

S

art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2001 roku Nr 112 póz. 1198 z późniejszymi zmianami) informuję:
Ad.l. Gmina Staroźreby w 2012 r miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Płocku, ul. Parowa 20 - Firma SITA Płocka Gospodarka
Komunalne Sp. z o.o. - na odławianie, transport i przyjmowanie zwierząt oraz
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z
wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Ad.2. Gmina utrzymuje
trzy miejsca dla bezdomnych zwierząt w schronisku z
zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej.
Ponadto w 2012r zaadoptowano 3 szt. psów.
Ad.3. W 2012 roku Gmina poniosła następujące koszty: utrzymanie miejsc w schronisku

t

dla zwierząt - 10.500 zł, zabiegi weterynaryjne : kastracja, sterylizacja i eutanazja
ślepych miotów - 777,6 zł

Z poważaniem

I up. NA/

° Sekr
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid = 55&_mbox=.
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Gmina Stary Lubotyń
<darekw@lubotyn.pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:23
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Gmina Stary Lubotyń
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Psy - 3 szt, Koty - O szt.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Koszt W W 2012 r wynosił - 16 001,96 zł , była to forma mieszana ryczałt plus jednorazowa opłata

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

Sterdyń, dnia 10 września 2013 r.
S.1431.18.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
KRS 0000292939

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej
w odpowiedzi na pytania informuj ę,że:
ad. l W 2012 r. Gmina Sterdyń nie miała podpisanej stałej umowy oraz nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, i/lub zapewnienie im opieki.
ad.2 Brak danych,
ad.3 Brak danych.
Renata Piwko

Sprawę prowadzi:
Grażyna Saczuk
tel.25 787 00 04

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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udzielenie informacji publicznej
RPO <rpo@stoczek.net.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
10.07.201308:32

• W odpowiedzi na wniosek o udzielanie informacji publicznej urząd Gminy w Stoczku informuje. docx
(15 KB)
Witam
Przesyłam odpowiedź na zadane pytania.
2 poważaniem
Maria Rucińska
Urząd Gminy w Stoczku
ul. Kosowska 5
07-104 Stoczek
tel. 25 691-90-20 w 27
fax. 25691-90-25
e-mail: rpo@stoczek.net.pl

9nn.no.in

W odpowiedzi na wniosek o udzielanie informacji publicznej Urząd Gminy w Stoczku
informuje:

Ad. 1
W 2012r Gmina Stoczek posiadała podpisaną umowę z:
- Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami 05-205 Klembów, która obowiązywała do dnia
31.07.2012r
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Ad. 2
W roku 2012 nie zaistniało zjawisko wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Ad. 3
W 2012r Gmina Stoczek nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami (opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna). Problem bezdomnych psów
jest na terenie gminy rozwiązywany na bieżąco tj. pozostawione bez opieki zwierzęta są na
bieżąco przekazywane do nowych opiekunów.

Stromiec, dnia 9 września 2012 r.
OŚ.1431.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia l września 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Gmina Stromiec w 2012 r. nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stromiec w ramach
doraźnych zleceń wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Perro ",
Marzena Golańska, Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. W 2012 roku wyłapano na terenie Gminy Stromłec 9 sztuk bezdomnych psów.
8 psów oddano do adopcji, l psa umieszczono w schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. - 12 177.00 zł. Forma płatności za
opiekę -jednorazowa za umieszczenie w schronisku lub oddanie do adopcji.
Sporządziła:
Barbara Ziółkowska

oundcube Webmail:: Re: Re: Odp.
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Re: Re: Odp.
Urząd Gminy Stupsk <ugstupsk@poczta.onet.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.201308:11

nc
cal.pi

Szanowna Pani Agnieszka Lechowicz,
lecznica weterynaryjna, która zapewniała zwierzętom opiekę w 2012 roku to:
"CENTAUR" - LECZNICA dla zwierząt - Marek Pawłowski, Jan Chmieliński
ul. Wójtostwo 77
06-500 Mława
Z poważaniem,
Anna Najduk

W dniu 2013-09-21 14:10:07 użytkownik mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał:
Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie lecznicy weterynaryjnej, która zapewniała zwierzętom opiekę w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 17.09.2013 09:36, Urząd Gminy Stupsk wrote:
Szanowna Pani Agnieszka Lechowicz,
przesyłam odpowiedzi na pytania odnośnie zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie":
Ad. 1. W Gminie Stupsk wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Gminna, po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Następnie zwierzę jest odwożone do lecznicy
weterynaryjnej.
Ad. 2. Ilość zwierząt wyłapanych w Gminie Stupsk w 2012 r. - 6 sztuk.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. to - faktury na łączną kwotę l 500 zł.
Z poważaniem,
Anna Najduk

i 5.m

loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne...
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Gmina Suchożebry <gmina@suchozebry.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201308:55

Urząd Gminy w Suchożebrach w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje:
W 2012r. roku nie była zawarta na stałe umowa, zaś doraźnie na zlecenie zadanie wykonywała Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt Marek Pasiak, Siedlce.
Ilość wyłapanych psów w 2012r.; 2 sztuki.
Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012r.; 1177, 56 zł
Agnieszka Rawa
Sekretarz G miny

— Original Message —
From: mazowieckie soz
To: um@um.ostroleka.pl; poc2ta@ostrowmaz.pl; umig@ozarow-mazowiecki.pl; gminapacyna@op.pl;
urzad@ploniawy-bramura.pl; ugplonsk@ugplonsk.pl; pniewy@pniewy.pl; potworow@potworow.pl;
kancelaria@prazmow.pl; ugpromna@bip.org.pl; regimin@bazagmin.pl; ugrosciszewo@interia.pl;
ugrozan@post.pl; rybno@gminarybno.pl; urzad@rzeczniow.pl; rzekun@rzekun.pl; urzad@sieciechow.pl;
gmina@gminasiedlce.pl; ug@siemiatkowo.pl; info@gmina.sierpc.pl; urzad@skaryszew.pl;
ugslubice@plocman. pl; sobolew@sobolew. pl; um@sokolowpodl. pl; somianka@somianka. pl;
gmina@starabiala.pl; ug@strzegowo.pl; gmina@suchozebry.pl: gmina@svpniewo.pl; gmina@szczutowo.pl
ugszulborze@hi.pl; urzad@szydlowo.pl; sekretariat@tczow.pl; sekretariat@wieczfniakoscielna.pl;
gmina@wieliszew.pl; ug_wieniawa@interia.pl; ugwilga@interia.pl; ug@wisniew.pl;
ugwisniewo@bazagmin.pl; umwysmierzvce@wysmierzvce.pl; urzad@zakroczym.pl; ugzaluski@bip.org.pl;
sekretariat@zwolen. pl
Sent: Friday, October 25, 2013 11:34 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jędrzejów, 26.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej
(w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną w dniach
01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o
dostępie do informacji publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo
terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Sun, 01 Sęp 2013 22:32:04 +0200
From:mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
To:

przepisanym

Sulejówek, dnia 16.09,2013 r.

BBM.1431.41.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pytania postawione w Państwa wniosku, Urząd Miasta Sulejówek
uprzejmie informuje, iż;
1.

2.
3.

w 2012 r. w przypadkach obecności bezdomnych zwierząt na terenach miejskich. Gmina
Miasta Sulejówek zlecała każdorazowo uchwycenie zwierzęcia i przetransportowanie
go do schroniska firmie NOMADA Dominik Szostak, z siedzibą: 04-483 Warszawa
ul. Łyszkiewicza 18 m. 5 lub fundacji „Azylu pod Psim Aniołem", z siedzibą: 04-979
Warszawa ul. Kosodrzewiny 7/9.
liczba bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu miasta i przetransportowanych do
schronisk w roku 2012 wyniosła 68, w tym: 54 psy i 14 kotów,
całkowity koszt realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok" wyniósł
113523,96 złotych. Miasto Sulejówek płaciło jednorazowo za uchwycenie,
przetransportowanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z poważaniem,

Tel. Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:
(22)783 1259
*

Roundcube Webmail :: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Sypniewo Wiktor Rawa <wiktor.rawa@sypniewo.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
07.11.201308:42

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Sypniewie informuje następującą:
W 2012r. gmina nie zawierała umowy i nie zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie było takiej potrzeby.
W zakresie opieki nad bezdomnymy zwierzętami współpracujemy z Firmą Usługową Handlowo "CANIS" w
Kruszewie.
Z poważaniem
Wiktor Rawa- inspektor Urzędu Gminy

90n-11-94 09-Si

Szczawin Kościelny dnia 09.09.2013 r.

U R Z Ą D GMINY
i, Kościelnym

koo poczt. 09-530

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym przekazuje następujące informacje odnośnie
bezdomnych zwierząt :
1. w 2012 r. posiadaliśmy i posiadamy nadal „ Umowę „ na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Usługową „Herkules" Zbigniew Szczechowicz , 95-100 Zgierz, Słowik ul.
Gdańska 107 oraz" Umowę" ze „Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel", Zbigniew Moraczewski, Kotliska 13,99-300 Kutno .
2. TTośczwierząt wyłapanych w 2012 r.-7 psów Ilość zwierząt przetrzymywanych w 2012 r.
w w/w Schronisku - 9 psów .
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 wyniósł : 33630,96 zł.
każdorazowo/ co miesiąc / po otrzymaniu faktur .

*

Płatne było

Zup, Wójta

INSPEKTOR

% T

Mant/Vabłońska

loundcube Webmail : : Fwd: Fwd: odpowiedź na pismo z dnia 26. 10...
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Fwd: Fwd: odpowiedź na pismo z dnia 26.10.2013 r.

Nadawca

Danuta Wiśniewska <rolnictwo@szczutowo.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

29.10.201309:18

Oryginalna wiadomość
Od: Danuta Wiśniewska <rolnictwo@szczutowo.pl>
Do: mazówieckie@obrona-zwierząt.pl
Data: 2013-10-29 09:14
Temat: Fwd: odpowiedź na pismo z dnia 26.10.2013 r.
Oryginalna wiadomość

Szczutowo 29.10.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów , woj. Świętokrzyskie
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.10.2013 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej - monit Urząd Gminy w Szczutowie informuje
, że na Wasze pismo z dnia 01 .09.2013 r. została udzielona odpowiedź i
przekazana drogą elektroniczną w dniu 11.09.2013 r.
W załączeniu przesyłamy Państwu kopię naszego pisma z dnia 11.09.2013 r.
Z poważaniem :
Danuta Wiśniewska
insp.ds.rolnictwa i obrotu nierucńomościami
Urząd Gminy w Szczutowie
Od: Danutą Wiśniewska
Do: "
Data: 2013-09-11 10:14
Temat: odpowiedź
Szczutowo 11.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obroną Zwierząt
Jędrzejów , woj. Świętokrzyskie

Urząd Gminy w Szczutowie udziela informacji na pytania przesłane pocztą
elektroniczną :
I. Pytanie 1.: W 2012 roku Gmina Szczutowo
-nie miała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ,
- posiadła zawartą umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt domowych " Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski
99-300 Kutno , Kotliska 13.
II. Pytanie 2.: W 2012 roku nie wyłapywano bezdomnych zwierząt ,
III. Pytanie 3.: w 2012 roku Gmina Szczutowo nie poniosła kosztów
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

2013-10-2923::

iloundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Nr sprawy

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=7&_mbox=O..

odpowiedź na wniosek
Urząd Gminy w Szelkowie <ug„szelkow@wp.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 13:22

cal

1431.26.2013

Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, informuje, że:
l/ Gmina Szelków posiada zawartą umowę z Firmą Usługowo-Handlową "CANIS" Wiesławy
Rykowskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3
21 w 2012 roku Gmina Szelków wszystkim porzuconym zwierzętom znalazła nowych
właścicieli, nie przekazywano więc zwierząt do firmy, z którą Gmina ma zawartą umowę
3/ z w/w względów koszt realizacji zadania wyniósł w 2012 roku O zł
Sekretarz Gminy Szelków
Krzysztof Kacprzycki

Loundcube Webmail :: Odp: Re: odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l 19&jnbox..

Odp: Re: odpowiedź na wniosek
Urząd Gminy w Szelkowie <ug_szelkow@wp.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 13:55

W uzupełnieniu naszej odpowiedzi na wniosek informujemy, że Urząd Gminy w Szelkowie
znalazł 6 psom nowych właścicieli na terenie Gminy Szelków.
Sekretarz Gminy Szelków
Krzysztof Kacprzycki

im i no no o-!.nn

^oundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=172&_mbox.

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.p l

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ

SWÓJ 1%

STOWARZYSZENIE

OBRONA

0000292939
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 Szrensku uprzejmie informuje, że w 2012r. Gmina nie podpisała umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie poniosła z tego tytułu kosztów.
Z poważaniem
Mirosława Wachowicz
Urząd Gminy w Szrensku
ul. Plac Kanoniczny 10
06-550 Szreńsk

loundcube Webmail :: dot. informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l8U&_mbox.

dot. informacji publicznej
Andrzej Gluza <andrzej.gluza@szydlowiec.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.201323:55

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu informuje, co następuje:
Ad.l Gmina posiada stałe porozumienie zawarte ze schroniskiem dla zwierząt w Pabianicach;
Ad.2 W 2012r. na terenie Gminy Szydłowiec odłowiono 55 psów oraz 4 koty z tego 27 psów
przekazano Fundacji Ocalmy od Zapomnienia, a koty które odłowiono zostały adoptowane przez
osoby fizyczne;
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 61 026,30 zł. Wiodąca forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

pozdrawiam
Andrzej Gluza
Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2013-09-12 1 6 : 1 3

Roundcube Webmail :: Gmina Tarczyn

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=73&_mbox=

Gmina Tarczyn
Agnieszka Matysiak <a.matysiak@tarczyn.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 10:56

W nawiązaniu do Państwa maiła z dnia 01.09.2013r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję iż:
Ad. l Gmina Tarczyn zawarła umowę z podmiotem BomivetSp z.o.o-Wągrodno obejmującą odłowienie
zwierzęcia oraz zapewnienie mu opieka aż do chwili adopcji.
Ad. 2 W 2012r. odłowiono 34 psy i 3 koty
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania wynosił 60 000 zł. Forma płatności wykonywana była na podstawie
wystawionej faktury (miesięcznie).
Pozdrawiam
Agnieszka Matysiak
Urząd Miejski w Tarczynie
Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i ochrony Środowiska
(22)7157946.

URZĄD GMINY

26-706 TCZÓW
woj. mazowieckie
tel./fax (0-48) 676-80-22
R69.MOS40239; NIP 811-14.55-050

TCZÓW, dn. 04,11.2013 r.

GPR.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26,10.2013 r. Urząd Gminy w Tczowie informuje:
Ad. l W 2012 r. Gmina Tczów nie miała podpisanej umowy na odławianie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
Ad.2 13

W 2012 r. udzielono jednorazowe doraźne zlecenie (bezdomny pies wymagający

interwencji weterynaryjnej). Koszt zlecenia wyniósł 150 zł brutto.
Obecnie Gmina Tczów posiada podpisaną umowę na odławianie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z: CANYET - usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak ul.
Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy.

,-"Koundcube Webmail:: Re: odpowiedźna wnioseko udostępnienie in...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=365&_mbox...

Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Sekretariat - Gmina Tczów <sekretariat@tczow.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
14.11.201314:54

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję, że w pkt 1 naszego pisma znak:GPR.6140.2.2013 z dnia
04.11.2013 r. - udzielono doraźne zlecenie - chodziło o obserwację psa w kierunku wścieklizny - pies przebywał
na terenie Odlewni Żeliwa Rawica. Badanie wykonał Gabinet Weterynaryjny Jacek Piechota Mariusz Biss, 26-706
Tczów.
Jednocześnie informuję, że w 2012 roku nie miało miejsca wyłapywanie bezpańskich psów.
pozdrawiam
D. Wolszczak
Original Message
From: mazowieckie soz
To: Sekretariat - Gmina Tczów
Sent: Monday, November 04, 2013 10:03 PM
Subject: Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Uprzejmie informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie podmiotu, któremu doraźne zlecono wyłapanie psa w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 04.11.2013 14:41, Sekretariat - Gmina Tczów wrote:

1 zł

U R Z Ą D GMINY
96-515 Teresin, ul.

s ś,

Teresin,

GKP.1431.W .2013

września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie inibrmacji publicznej. Urząd Gminy
Teresin niniejszym informuje:

Ad. l W 2012 r. Gmina Teresin posiadała umowę z Gminą Miasto Sochaczew Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, na przyjmowanie bezdomnych psów do Miejskiego
Schroniska dla bezdomnych zwierząt AZOREK miejscowości Kożuszki -Parcela 63.
Natomiast odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu gmiriy Teresin zajmowało się
Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt DOMI z siedzibą w Słomczynie 16 k/Grójca.

Ad.2 W 2012 r. z terenu gminy Teresin zostało odłowione i umieszczone w
schronisku 11 bezpańskich psów.

Ad.3

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Teresin w 2012 roku był realizowany z budżetu gminy, gdzie
została zabezpieczona kwota w wysokości 30 OOOzł,

BURMISTRZ TŁUSZCZA

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tef. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
e-mall: burmistfz@tiuszcz.pl

1863-201J

Tłuszcz, 16 września 2013 r,
DB.1431.73.2013.MK/2
Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
z siedzibą w Jędrzejowie
mazQwieckie@obroiia-zwlerzat.pl
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia l września 2013 r. (data wpływu: 2
września 2013 r., nr wpływu 13556) o udostępnienie informacji

publicznej, udzielam

następuj ących informacj i;
Ad ł. W 2012 r. na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy, gmina Tłuszcz
podpisała umowę z firmą Nomada - Dominik Szostak ul. Łukasiewicza 18 lok. 5, 04-483
Warszawa. Ponadto opiekę i leczenie bezdomnych zwierząt gmina zlecała lokalnym lekarzom
weterynarii oraz Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - VIVA z siedzibą w
Warszawie.
Ad 2. W 2012 r., na koszt gminy Tłuszcz, z terenu gminy odłowiono 45

bezdomnych

zwierząt.
Ad 3. W 2012 r. gmina Tłuszcz wydatkowała na bezdomne zwierzęta kwotę 56161,00 zł.
Wszystkie płatności dokonywane były w formie jednorazowej opłaty za zwierzę.

Informuję, że na postawie art, 39' § l ust. l k.p.a, niniejsza odpowiedź doręczona
zostanie wyłącznie na adres poczty elektronicznej.
Z Up

VRZA

Roundcube Webmail :: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Gmina ...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid:=255&_mbox..

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Trojanów
Środowisko <srodowisko@trojanow.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
22.09.201308:56

Witam
W nawiązaniu do pisma z dnia 01.09.2013r w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie
G miny Troja nów informuję że:

Ad. l
W roku 2012 gmina Trojanów nie posiadała podpisanej umowy z żadnym schroniskiem, ponieważ
schroniska odmawiały współpracy z nami ze względu na brak miejsc dla bezdomnych zwierząt.
W roku 2013 gmina Trojanów podpisała umowę ze schroniskiem.

Ad. 2

W 2012 roku z terenu gminy Trojanów odłowiono jednego psa rasy mieszaniec.
W roku 2013 roku odłowiono 9 psów rasy mieszaniec.

Ad. 3
W 2012 roku w związku z odłowieniem jednego psa gmina Trojanów poniosła koszty w wysokości 3013zł
W 2013 roku w związku z odłowieniem 9 psów gmina Trojanów poniosła koszty w wysokości około 13 OOOzł

Pozdrawiam
Szlendak Wojciech
Tel. 25 682 71 20

Roundcube We b ma i l :: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=63&_mbox-.

Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Danuta Tyszka <danuta.tyszka@troszyn.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 13:48

W odpowiedzi na Państwa wniosek Wójt Gminy Troszyn informuje, że Gmina Troszyn nie ponosiła w 2012
r. wydatków związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt lub zapewnianiem im opieki.
Z poważaniem :
Danuta Tyszka

Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pi
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Roundcube Webmail :: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
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Nadawca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=228&_mbox...

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Franciszek Marszałek <f.marszalek@warka.org.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.201309:05

cas

Dzień dobry!
Odpowiadając na e-maila z dnia 01.09.2013r. z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Warka w 2012r. informuję, że:
Ad 1. W 2012r. gmina Warka udzielała doraźnych zleceń wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im opieki poprzez umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt i poprzez ich adopcje przez osoby fizyczne.
Zlecenia były wykonywane przez nw. firmy: „JAMOR" Hotel i szkolenie psów w Warce, Gabinet
Weterynaryjny Roman Grzęda w Warce oraz przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Marzena
Golańska w Zamieniu, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki.
Ad2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012r. to 27 szt.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł ok. 25.500, 00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
pięćset złotych). Forma płatności przelew na wskazane na rachunku, fakturze konto bankowe.
Dziękuję.
Franciszek Marszałek, UM w Warce.

ul, Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
powiat ostrowski, województwo mazowieckie
tel. (29) 645 80 00, fax. (29) 645 80 01
email: wasgwp@pro.onet. p i , hup://www. wasewo.pl

Wąsewo, dnia 5 września 2013r.
Rl. 1431.21,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

woj. świętokrzyskie
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 2 września 2013r. o udzielenie
informacji publicznej. Urząd Gminy Wąsewo informuje:
A d l ) Gmina Wąsewo w . 2 0 1 2 r nie miała stale zawartej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, a zadanie to realizowane jest na podstawie jednorazowych
zleceń.
Ad2) W 2012 nie odłowiono zwierząt bezdomnych.
Ad 3) Koszty poniesione przez Gminę na realizację całego zadania za umieszczenie w
schronisku bezdomnego zwierzęcia kształtuje się następująco:
2012r.

O zł.

'iindcube Webmail :: odpowiedź na wniosek
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Nadawca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnni<5i_uiu-^uioc_iiiu^

odpowiedź na wniosek
Agnieszka Łazarska <agnieszka.lazarska@wegrow.com.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 14:30

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.09.2013 r /wpływ2.09.2013 r/ o udostępienie informacji. Urząd
Miejski w Węgrowie informuje:
-w 2012 roku Miasto Węgrów miało podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt od 27.01.2012
ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna 2, 05-205
Klembów, z którym Miasto rozwiązało umowę z dniem 26.07.2012 roku. Od 3.07.2012 r do 31.12.2012 r
Miasto ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, Zygmunt
Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
-W 2012 roku do schroniska zostało przekazanych 8 psów.
-Koszt zadania w 2012 roku wyniósł 14200,00 zł, opłata jednorazowa za przyjęcie psa w schronisku.
Z poważaniem Agnieszka Łazrska
Urząd Miejski w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów

2013-09-13 16:4

WÓJT GMINY WIĄZOWNA
05-462 Wiązowna ul. Lubelska 59;

tel.: 22 789-01-20; fax: 22 789-01-20, wew. 300;
e-mail: u rząd (o) wi azo.w na. p l , www; http://www.wiaz.Qvyn a.,pj
Wiązowna, 16.09.2013 r.

WAiSO-RAG.1431.53.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2013 r. o udostępnienie informacji w
trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112
póz. 1198 z późn. zm.) informuję;\:
Ad. 1.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERO - Marzena Golańska, Zamienię, ul.
Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunta Dworakowskiego, 12-230 Biała
Piska, Radysy 13,
Ad. 2, Wyłapano 3 psy;
Ad. 3. Gmina poniosła całkowity koszt za wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku
w wysokości 5.337 zł. Płatność następowała jednorazowo za każde wyłapane zwierzę.

..

' •
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/yOJTGMINY

Vieczfnia Kościelna
o»- mazowieckie

Wieczfnia Kościelna, dnia 30 października 2013 roku

GKiI.1431. 13.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 października 2013 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 2012
roku nie miała zawartych umów ani nie dokonywała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz nie poniosła żadnych kosztów za ich wyłapanie i utrzymanie.

JT

mgr an

Wieliszew, dnia 13,09-2013 r.
ORK. 1431,80.2013

ul.

Biuro OWugł KłhmUK

t*L: +4* 22 7*2 20 22

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie

t t l , . -48 /82 Ti 32
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W odpowiedzi na wniosek ?; d n i a 2 września 2013 r, o udostępnieniu?
informacji publicznej na podstawie art,2 ust.l i art, 10 ust,l ustawy x dnia 6 września
2001 r, « d-?r,i(jpie do informacji publicznej (Dz. U, Nr 112, póz, 1198 z póśn. zm.) Urząd Gminy Wieliszew informuje, ze:
1. W 2012 r. Gmina Wieliszew miała podpisane następujące umowy:
- na odławianie zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym Marta Iwan- Kochańską
z siedzibą w Serocku przy ul. Zielonej l,
- na opiekę weterynaryjna z Przychodnią dla Zwierząt Mirosław Kado z siedzibą
w tajskarh przy ul. Nowodworskiej 93A,
- na przyjęcie, opiekę i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku ?. Fundacją
Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul Strużańska 15,
2. W 2012 r, do schroniska zostały przekazane 32 dorosłe psy, 15 szczeniaków, l kot.
3. Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2012 r,
wyniósł 87 300 zł.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji publicznej; Kierownik Referatu
Ochrony środowiska i Rolnictwa - Anna Krzycakowska (tel, 22 702 22 32)
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T. Ciechowska- pracownik Referatu (>?:;»>łi^eyjrsf-go Kadrowego
te!, |22) ?82-2?~63 e-małl:
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Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=164&_mbox.,

Fw:
Nieruchomości UG Wierzbica <nieruchomosci@wierzbica.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pi>
11.09.2013 14:39

Original Message
From: U.G.Wierzbica
To: Małogrzata Ogorzałek
Sent: Wednesday, September 11, 2013 2:36 PM

-- Treść oryginalnej wiadomości -Data:Wed, 11 Sęp 2013 14:25:51 +0200
Nadawca:Nieruchomości UG Wierzbica <nieruchomosci@wierzbica.pl>
Odpowiedź-Do:Nieruchomości UG Wierzbica <nieruchomosci@wierzbica.pl>
Adresat:*** Sekretariat U.G. Wierzbica *** <wierzbica@wierzbica.pl>
Wierzbica 2013-09-11

RRN 6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
ad1. W 2012 roku Gmina miała podpisana umowę z Gabinetem Weterynaryjnym
w Wierzbicy oraz z Ośrodkiem Adopcyjnym dla Zweirzat w
Lipsku
ad2.Liczba wyłapanych psów w 2012 roku - 2
ad3.koszt całkowity wyłapania i opieki nad zwierzatami wyniósł 11653,00
zł

?.0n-09-ll
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MZ
Temat

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca

<ugwierzbno@interia.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

11.09.2013 12:08

Wierzbno, 11.09.2013 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.09.2013 r. Urząd
Gminy w Wierzbnie informuje:
ad pkt l - Gmina dokonywała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO w
Zamieniu.
ad pkt 2 - W 2012 r. zlecono w/w firmie wyłapanie l psa.
ad pkt 3 - Jednorazowa płatność za w/w czynność w kwocie 2.337 złotych.
Barbara Kowalczyk
Sekretarz Gminy

io-n
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Fwd: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej monit
Ochrona Środ.UG Wilga <os_ugwilga@interia.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
28.10.2013 13:12

Dzień dobry.
Odpawiadajac na Państwa pytania podajemy dane za rok 2012:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska , Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki;
2) 7 zwirząt (psy);
3) 10 851,80 zł (dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 80/100 zł)
Anna Strzeżysz
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNE]
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urząd Gminy Wilga

ul. Warszawska 38 08-470 Wilga
tel. 685-30-70 wew. 38

------ Wiadomość oryginalna -----Temat: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Data: 2013-10-289:55
Nadawca: "UG Wilga" <ugwilga@interia.pl>
Adresat: "Anna Strzeżysz" <os_ugwilga@interia.pl>;

Original Message
From: mazowieckie soz
To: um@ium.ostroleka.pl ; poczta@ostrowmaz.pl ; umig@ozarow-mazowiecki.pl ; gminapacyna@op.pl ;
urzad@ploniawy-bramura.pl ; ugplonsk@ugplonsk.pl ; pniewy@pniewy.pl ; potworow@potworow.pl ;
kancelaria@prazmow.pl ; ugpromna@bip.org.pl ; regimin@bazaqmin.pl ; uqrosciszewo@interia.pl ;
ugrozan@post.pl ; rybno@gminarybno.pl ; urzad@rzeczniow.pl ; rzekun@rzekun.pl ; urzad@sieciechow.pl ;
qmina@gminasiedlce.pl ; ug@siemiatkowo.pl ; info@gmina.sierpc.pl ; urzad@skaryszew.pl ;
uqslubice@plocman.pl ; sobolew@sobolew.pl ; um@sokolowpodl.pl ; somianka@somianka.pl ;
qmina@starabiala.pl ; ug@strzegowo.pl ; gmina@suchozebry.pl ; gmina@sypniewo.pl ;
gmina@szczutowo.pl ; ugszulborze@hi.pl ; urzad@szydlowo.pl ; sekretariat@tczow.pl ;
sekretariat@wieczfniakoscielna.pl ; gmina@wieliszew.pl ; ug wieniawa@interia.pl ; ugwilga@interia.pl ;
ug@wisniew.pl ; ugwisniewo@bazagmin.pl ; umwysmierzyce@wysmierzyce.pl ; u rząd @za kroczy m. pl ;
ugzaluski@bi p.org.pl ; sekretariat@zwolen.pl
Sent: Friday, October 25, 2013 11:34 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Jędrzejów, 26.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej
(w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną w dniach
01/02.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o

2013-10-2923:5!
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Nadawca
Odbiorca
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Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Sekretariat UGW <sekretariat@gminawinnica.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
09.09,2013 13:27

psyyy OOl.jpg (314 KB}

Winnica, 09.09.2013 t

Agnieszka

Lechowi cz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów
woj.

świętokrzyskie
Urząd Gminy Winnica w odpowiedzi na Pani wniosek o dostępie do informacji publicznej informuje:

Ad.l.
Czy i z kim gmina miata w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie
im opieki?
Gmina Winnica w 2012 r. posiadała podpisaną umowę ze schroniskiem prowadzonym przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska" z siedzibą w
Nasielsku. Umowa określała stawki w wysokości:
1. 1968,00 zł brutto - za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go, niezależnie od okresu pobytu w schronisku,
2. 554,00 zł brutto - za podjęcie akcji udzielenia pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w schronisku, np. konieczność eutanazji po wypadku lub
zgłoszenie się właściciela zwierzęcia.
Ponadto Gmina Winnica posiadała zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Serocku, prowadzonym przez Martę Iwan Kochańską. Według
umowy stawki w 2012 r. wynosiły:
1. 398,15 zł netto - za wyłapanie jednego psa i przewiezienie do schroniska,
2. 111,11 zł netto - za dokonanie eutanazji w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa - zwierzę o wadze poniżej 20 kg,
3. 148,15 zł netto - za dokonanie eutanazji w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa - zwierzę o wadze powyżej 20 kg,
4. 111,11 zł netto - koszt dojazdu - w przypadku nieudanej próby odłowienia zwierzęcia, nie wynikającej z winy Wykonawcy.

Ad. 2.
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r ?
Odpowiedź w załączniku nr 1.

Ad. 3.

Jaki był w 2012 r. kosa realizacji całego żądania i jaka byta forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieka, inna)?
-estav\ -ienie kosztów poniesionych w 2012 r.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14

15

Nazwa usługi
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Przyjęcie bezdomnych
zwierząt do schroniska
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Usługa weterynaryjna
- koszty dojazdu
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Usługa weterynaryjna
- eutanazja
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska
Odłowienie i transport
bezdomnych psów do
schroniska

Nr

dokumentu
FA VAT nr
Win/1/2012
FA VAT nr
Win/2/2012
FA VAT nr
Win/3/2012
FA VAT nr
Win/4/2012
FA VAT nr
Win/B/2012
FA VAT nr
Win/6/2012

Data
dokumentu

Kwota
brutto

Uwagi

01.02.2012

11 808,00

6 szt.

02,05,2012

3 936,00

2 szt.

02.07.2012

1 968,00

1 szt.

01,08.2012

1 968,00

1 szt.

01.10.2012

1 968,00

1 szt.

02.11.2012

1 968,00

1 szt.

20.01.2012

860,00

2 szt.

30.01,2012

1 720,00

4 szt.

23.04.2012

120,00

1 szt.

30.04.2012

860,00

2 szt

FA VAT Nr
3/06/2012

22,06.2012

430,00

1 szt.

F A VAT Nr
4/06/2012

22.06.2012

120,00

1 szt.

F A VAT Nr
5/07/2012

23.07.2012

430,00

1 szt.

FA VAT Nr
6/09/2012

24,09.2012

430,00

1 szt.

FA VAT Nr
3/10/2012

09.10.2012

430,00

1 szt.

FA VAT Nr
4/01/2012
__

9/01/2012
FA VAT Nr
6/04/2012

13/04/2012

Razem

29 016,00

Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 18 05-190 Nasielsk
fel,/fax. 0-23 693 04 45 kom 602 630 451
e-mail:
NIP 531-15-28-792
"'T'W}~ T'"*'; W^-

i

Nasielsk dn. 02.01.2013

RAPORT ZBIORCZY Z DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA
DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
za okres styczeń - grudzień 2012

Dotyczy: Realizacji zgodnie z umową
Okres
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:

Przyjęto
6
0

o.
2

i_JL^__
i
i
0

i
i

0
0
12

Adopcje
0
1
0

,___JL____
0
0

1

0
0
0
2
0
6

Eutanazje
0
0
0
0
0
0
0

_J)
0
0
0
0
0

1

Padnięcia
0
0
2
0
0
0
0
0

1

0
0
0
3

Zbiegi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pozostało w schronisku na dzień 31.12.2011 2 szt. zwierząt
Pozostało w schronisku na dzień 31.12.2012 • Sszt. zwierząt
Szczegółowe dane dot. adopcji, eutanazji, padnięć, zbiegów, znajdują się w kartach ewidencji
zwierząt.

( pieczęć i podpis )
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Temat

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca
Odbiorca
Data

ug__wiskitki <ug_wiskitki@onet.pl>
mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 12:58
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Dzień dobry

Gmina Wiskitki w odpowiedzi na Państwa pytania, udziela następujących informacji;

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r, stałe umowy albo udzielała doraźnycń zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki7
Odp,: Gmina Wiskitki w 2012 r. miała podpisaną stałą umowę ze schroniskiem:
Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o, ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice,
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odp,;Wyłapywanych i utrzymywanych psów na koniec 2012 r, wynosiło 13 szt,
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) 7
Odp.:Łączny koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 60 482,40 zł.
Formą płatności była forma ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.
Z poważaniem
Hanna Mechecka
W dniu 2013-09-01 22:35:08 użytkownik mazowieckie soz <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl> napisał:
Jędrzejów, 01.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Ad.1
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udzielenie informacji
Mariola Dworecks <oswisniewo@bazagmin.pl>
<mazowieckie @obrona-zwierzat.pl> <>
28.10.201312:03
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Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że w przypadku zagrożeń interweniuje Straż Gminna.Zwiarzęta badane są
przez lekarza weterynarii, a następnie przkazywane do adpopcji.

Wodynie, dnia 10.09.2013r.
IGR, 1431,2,2013
Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W związku ze złożonym w dniu 02 września 2013r. wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej informuję:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2012 r. zajmowała
się Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt, Marek Pasiak, ul. Graniczna 38, 08-119
Siedlce. Umowa obejmowała m.in. odławianie, transport i umieszczenie psa w schronisku,
przygotowanie i opiekę przed transportem, leczenie.
2. W 2012 r. z terenu gminy Wodynie zostało odłowionych 12 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r, wyniósł 27 235, 17 zł.
Forma płatności miesięczna.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Białek
insp. ds gospodarki gruntami i rolnictwa
tel. 25631 2658

Wolanów, 12.09.20 1 3r.
IRC). 143 1.1 5, 20 i 3. KG

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Urząd

Gminy

Wołanów

\v

odpowiedzi

na

wniosek

z

dnia

02.09.2013r.

o udostępnieniu informacji publicznej informuj:
1. Bezpańskie zwierzęta z terenu Gminy Wolanów w 2012 r. odławiane były na
podstawie zleceń przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO"
Zamienię ul, Leśna 23. 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. W 2012 r. odłowiono 3 bezpańskie psy z terenu Gminy Wolanów i dostarczono
do schroniska.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9225.00 zł. Wraz f fakturą Wykonawca
zobowiązany był przedłożyć dokument stanowiący podstawę jej
tj. potwierdzenie przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
Otrzymują:
l.

Adresat

a/a

wystawienia

BURMISTRZ WOŁOMINA
RYSZARD MADZIAR
05-200 WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4
Wołomin, 11 września 2013 roku
WOK. 1431.65.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Pre/es Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
soztó-ohro.na-zw icrzat.pl

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2września 2013 roku o udostępnienie informacji
publicznej na podstawie ustawy z. dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2001 r. Nr 1 1 2 póz. 1198) poniżej przedstawiam wnioskowane informacje.
W 2012 roku Gmina Wołomin zawarła poniższe u m o w y :
1. umowa nr 138/WOŚ/6/2012 z d n i a 31.05.2012r Nomada, ul. Lyszkiewicza 18 m 5, 04-483
Warszawa, w przedmiocie przyjmowania, utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Wołomin,'
2. umowa nr 13 9/W O Ś/7/2012 z d n i a 31.05.2012r Nomada, ul. Lyszkiewicza 18 m 5, 04-483
Warszawa, w przedmiocie wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Wołomin,
3. umowa nr 504/WOŚ/23/2012z dnia 07.12.2012r. Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych,
ul. Modlińska 107/b, 05-110 Jabłonna, w przedmiocie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych
zwierząt w schronisku z terenu gminy Wołomin.
Ponadto udzielane były doraźne zlecenia na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Fundacji Zwierzaki
w Potrzebie, ul. Legionów 55/1 w Wołominie. Łącznie zapewniono opieką 102 sztuk zwierząt. Łącznie na
wyłapywanie, transport i zapewnienie opieki zwierzętom wydano w 2012r. 241 173.98 zł.
W przypadku umów stałych Gmina ponosiła opłato ryczałtową za wykonanie usługi, natomiast przy zlecaniu
doraźnych Fundacji Zwierzaki w Potrzebie koszty były szacowane indywidualnie.
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07-200 Wyszków
Wyszków, dnia 9.09.2013 r.
www.wyszkow.pi

GKiM6140j.£ .2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013 r. dot. udzielenia informacji na
następujące tematy:
Ad. l Gmina Wyszków w roku 2012 miała zawarte umowy na:
- przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Chrcynnie;
- wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska zajmował się
Pan Jan Marek Kośnik.
Ad. 2 W 2012 r. zostało wyłapanych i dostarczonych do schroniska dla bezdomnych zwierząt
27 psów.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania (wyłapywanie i przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska)
wynosił 88.510,80 zł.
Gmina ponosiła jednorazową opłatę za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia.

K A C | i L N! K

WYDZIAŁU G05PC

A i ROLNICTWA

inż. Zdzislai Mikołajczyk

Urząd Miejski w Wyszkowie
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
te!.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pi
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Alz
Temat

Fwd: Odpowiedzi na pytania

Nadawca

Artur Kazmierczak <artur.kazmierczak@wyszogrod.pl>

Odbiorca

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>

Data

17.09.201309:31

Wiadomość oryginalna
Temat:0dpowiedzi na pytania

Data:Tue, 17 Sęp 2013 09:21:32 +0200

Nadawca:Artur Kazmierczak <artur.kazmierczak@wyszogrod.pl>
Adresat:mazowieckie@obrona-zwierząt.pl
Witam serdecznie
Urząd Gminy i Miasta W y s z o g r ó d
1. Gmina miała podpisaną s t a ł ą umowę na wyłapywanie i zapewnienie
opieki nad bezdomnymi z w i e r z ę t a m i z firmą SITA Płock Gospodarka
Komunalna Sp z o . o . poprzez Z w i ą z e k Gmin Regionu Płockiego.
2. Wyłapano i zapewniono s t a ł a opiekę dla 14 p s ó w .
3 . C a ł k o w i t y k o s z t - 12 000 , 0 0 zł.
K a z m i e r c z a k A r t u r - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta W y s z o g r ó d

stałej

Roundcube Webmail :: dotyczy udzielenia informacji publicznej obro...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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dotyczy udzielenia informacji publicznej obrona
zwierząt Wysmierzyce
MIECZYSŁAW KOŚLA <kosla_wysmierzyce@wp.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.2013 15:03

calpi

Wysmierzyce 2013.10.30

Stowarzyszenie Obrona
w Świętokrzyskie

Zwierząt
Jędrzejów woj.

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej
W związku z wnioskiem w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
„ Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje :
Ad. pkt l
Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnienie im opieki ?
Gmina Wysmierzyce w 2012 r. nie miała podpisanej żadnej umowy
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im
opieki .
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt / psach , kotach /
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r?
Gmina nie prowadziła w 2012 roku wyłapywania i utrzymywania
psów i kotów
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności / jednorazowa za umieszczenie w schronisku ,
ryczałtowa , oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką , inna / ?

Roundcube Webmail :: Odpowiesdzna pismo z dnia 01.09.2013 r. - ...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2042&_rab.

Odpowiesdz na pismo z dnia 01.09.2013 r. - Gmina
Zabrodzie
Tadeusz Michalik <t.michalik@zabrodzie.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
10.09.201309:18

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.09.2013 r. dotyczące udzielanie informacji na temat bezdomnych
zwierząt, Urząd Gminy w Zabrodziu informuje:
Ad. 1:
W roku 2012 Gmina Zabrodzie miała i nadal ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Panem Janem Markiem Kośnikiem zam. Wyszkow ul. Zakrezie nr 49; 07-200 Wyszkow.
W zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy zawarto umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt s. c. - Ostrów Mazowiecka ul. Bąkówka; 07-300 Ostrów Maź.
Ad. 2:
W roku 2012 na terenie Gminy Zabrodzie wyłapano i dostarczono do schroniska 10 szt. zwierząt.
Ad. 3:
W roku 2012 na realizację zadań związanych z wyłapywaniem oraz dostarczeniem bezdomnych zwierząt do
schroniska Gmina Zabrodzie wydała łącznie 34 239,92 zł.
Opłata za pobyt zwierząt z terenu gminy w schronisku dokonywana jest jednorazowo, za każde dostarczone
zwierzę przelewem.

Pozdrawiam
Tadeusz Michalik

T A I i Ań i A 1/1.11

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

Temat
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udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Dominika Wyzińska UG Zakroczym
< komunalny @zakroczy m. pl>

Odbiorca
Data

<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
30.10.201309:42

cal.pi

Dzień dobry.
Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej, informuję co następuje:
1. W 2012r.Gmina podpisała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul.strużańska 15,
05-119 Legionowo, reprezentowanym przez Panią Bożennę Rajczak.
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zakroczym, Gmina podpisała umowę
z Firmą BLIZZARD z siedzibą w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, reprezentowaną przez Pana Bartosza
Gadziomskiego.
2. W 2012r na koszt Gminy odłowiono i przekazano do Schroniska 10 psów, a 4 psy odłowiono i przekazano do
adopcji.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012r. ok. 32.000,00zł
Formą regulowania płatności był jednorazowy, przelew po wystawieniu faktury.
Z poważaniem Dominika Wyzińska tel. 022 785 32 24
Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8983 (20131029)
Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Zakrzew, dnia 10,Q9,2G13r,

FE1T. 6140.8.2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Pani Agnieszka Lechowici

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia l września 20ł3r. Urząd Gminy w Zakrzewię
informuje, iż:
1.
Gmina Zakrzew nie miała w 2012 roku stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Udzielała natomiast doraźnych zleceń na odławianie i przekazywanie do schroniska
bezpańskich psów. Zlecenia takie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO
Marzena Gdańska, Zamienię, ui. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2.
W roku 2012 gmina odłowiła l psa.
3.
W roku 2012 był to koszt w wysokości 3 075,00 zł brutto. Była to oplata Jednorazowa za
odłowienie i przyjęcie do schroniska l sztuki psa.

,__—-"

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek
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odpowiedź na wniosek
Renata Dobrzyńska <r.dobrzynska@zaluski.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
21.11.201312:43

Q3i.pl

Witam,
poniżej odpowiedzi na Państwa pytania zadane w wniosku:
Ad. 1
Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne- Wędkarski lek. wet. Stanisław Szymczyk,
09-100 Płońsk, Ul. Młodzieżowa 17
Ad. 2
Ilość odłowionych psów w 2012 roku - 15 szt.
Ad. 3
28 000,00 zł
Z poważaniem, Renata Dobrzyńska

(20131121)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 9076

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Roundcube Webmail :: informacja z gm. Zaręby Kościelne

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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informacja z gm. Zaręby Kościelne
<ugzar@ornet.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:17

W 2012 nr za wyłapywanie bezdomnych zwierząt zapłacono 2 254,34 zł.
Zlecano wyłapywanie bezdomnych psów prac. Schroniska z Ostro wi Maź.

_ 1 1 T/1 m-/T

Urząd Gminy Zatory udostępnia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewniała im opieki?
•

Gmina posiada podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul.
Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
• w 2012 roku nie gmina nie utrzymywała żadnych zwierząt w schronisku,
natomiast siedem psów znalazło nowych właścicieli;
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna?.
•

w związku z nieumieszczeniem zwierząt w schronisku, gmina nie poniosła
żadnych kosztów w 2012 roku.

Sporządziła:
Hanna Skoczyłaś
O 29 74 103 94

Zawidzdn. 05.09.2013r.
Nr 6140.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W

związku z wnioskiem

o udzielenie

informacji

publicznej z

dn. 01.09.2013r., Urząd Gminy w Zawidzu informuje:
1. W 2012r. gmina Zawidz nie podpisała z nikim umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie odbywało się we własnym zakresie
przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarski Komunalnej.
Gmina miała podpisaną stałą umowę z miejscowym lekarzem WET na
świadczenie usług medycznych w stosunku do bezdomnych zwierząt
będących pod czasową opieką gminy do czasu adopcji. Ponadto była
podpisana umowa ze schroniskiem „Przyjaciel" w Kotliskach.
2. W 2012 roku gmina wyłapała kilkanaście bezdomnych psów, które po
badaniu przez lekarza WET zostały adoptowane przez mieszkańców
gminy. Nie prowadzona jest ścisła kartoteka zwierząt więc nie ma
możliwości określenia ścisłych danych. Żaden wyłapany pies nie trafił do
schroniska.
3. Koszt zadania w 2012 roku wyniósł 3.500,00 zł. Był to ryczałt za miejsce w
schronisku, zakup karmy i opieka WET.

Burmistrz Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
te/. 022 51 09 700

fax\ 022 51 09 888

e-mail: um@zabki.pl
Ząbki, dnia 12 września 2013 r.

O A. 1431. 57. 2013

Pani Agnieszka Lechowie/
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia l września 2013 r,
(L, Dz. 9499) informuję, co następuje:
Ad. i. W 2012 roku Miasto Ząbki posiadało umowę dotyczącą odławiania bezdomnych zwierząt ze
Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny z siedzibą w Kleinbowie przy
ul. Słonecznej 2,
Ad.2. Ilość zwierząt

'16.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 105 88't,97 zł, płatność była jednorazosva - po
odłowieniu zwierzęcia.

k arzctRi
Ihiar
SRKKETAR" MIASTA '/'
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FW: Gmina Zbuczyn
Dariusz Cegiełkowski <dariusz.cegielkowski@zbuczyn.pl>
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
06.09,2013 11:05

cal

From: Dariusz Cegiełkowski [mailto:dariusz.cegielkowski@zbuczyn.pl]
Sent: Thursday, September 05, 2013 12:08 PM
To: 'mazowieckie@obrona-zwierzat.pl'
Subject: Gmina Zbuczyn
Wl.1431.7.2013
Witam.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2013 r. w sprawie udzielenie informacji publicznej informuje, że:
Ad.1 W 2012 r. Gmina Zbuczyn miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i świadczenie usług
lekarsko weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach.
Podmiotem świadczącym w/w usługi była Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt Marek Pasiak z siedzibą ul.
Graniczna 38, 08-110 Siedlce. W ramach umowy wykonawca zapewniał opiekę odłowionym zwierzętom,
poszukując dla nich nowych właścicieli lub przekazując do schroniska dla zwierząt.
Ad.2 W 2012 r. z terenu Gminy Zbuczyn odłowiono 15 bezdomnych psów, 13 z nich przekazano do adopcji, a 2
psy zostały umieszczone w schronisku dla zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej,
Ad. 3 Za umieszczenie w schronisku pobierana jest jednorazowa opłata + koszty przygotowania psa do
schroniska (czipowanie, sterylizacja, odrobaczenie itp.). W 2012 r. koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu Gminy Zbuczyn wyniósł 17 359,19 zł.

Dariusz Cegiełkowski
tel. 25/641 63 90 w. 13

U R2ĄD MIASTA "Ł \ ELOM KA
ul. Lipowa 5
05-220 ZIELONKA
woi. nwowieckie

Zielonka, dnia 16 września 2013 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt
mazowieckie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 września
201 3r. uprzejmie informuje co następuje:

Ad 1
Zapewnienie opieki : Zielonkowskie Forum Samorządowe. Wyłapywanie :
S.E.O.M & SPARTAK Lidia Różańska.

Ad 2

t

Koty będące pod opieką Urzędu Miasta Zielonka : 60 szt. Psy wyłapane i
będące pod opieką Urzędu Miasta Zielonka : 54 szt

Ad 3
Koszt całego zadania : 300 261,71. Płatność za umieszczenie zwierzęcia w
schronisku była jednorazowa.

Aa
W, la
a Wbia
DWi6Ck»

Pani Agnieszka lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

RDG.066.2.2013

Żabia Wola; 06,09.2013r,

r
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej odpowiadam na zadane
pytania:
Ad.l. W 2012 roku podpisane byty 2 umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienia im

opieki w schronisku : l- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych

„PRZYJACIELE" Zbigniew Moraczewski, Kotliska 13, 99-300 Kutno, 2- „Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i
Kot" Jacek Wojcieszak, Budy-Grzybek, ul. Potockiego 137, 98-313 Jaktorów.
Ad.2. W 2012 roku Gmina Żabia Wola zleciła odłowienie 20 bezdomnych zwierząt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 70.565,95z) wg faktur VAT i bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

:

Or. 1431.36.2013

Zeiechów, dnia 11,09.2013r.

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2013r. informuję, że Gmina Zeiechów w 2012 roku nie
posiadała zawartej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jak również na terenie Gminy Zeiechów bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane i
nie były utrzymywane na koszt Gminy,

Z up. BURMISTRZA
Sprawę prowadzi:
Katarzyna Boratyńska
Tel. 25 75 41 860

Kr&tynhte&Ś
-riJ-or^T
SEKRE.A
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odpowiedź na wniosek
SEKRETARZ <sekretarz-zuromin@o2.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
03.09.201309:55

Żuromin , dnia 3 września 2013r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 2 września 2013r. informuję, iż w 2012r. Gmina i Miasto Żuromin nie
posiadała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Umowa na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy i Miasta Żuromin i utrzymanie ich w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Popowie została zawarta na 2013r.W budżecie Gminy i Miasta Żuromin zostały
zaplanowane środki w wysokości 25 tyś. zł.
Wiesława Jankiewicz
Sekretarz Gminy i Miasta Żuromin

o n i -j no m

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr l 96-300 Żyrardów tel. 46 858-15-00 fax: 858-15-11
www.zvraydow.pl. www.bip.zyi-ardow.pl
Urząd Miasta
Żyrardowa

Żyrardów, 2013-09-06

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

GK.7021.42.2013.GKII

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej wyjaśniamy, co
następuje:
1. W 2012 roku nasze miasto miało podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z panem Jackiem Wojcieszakiem właścicielem firmy Hotel Pies i Kot
z Jaktorowa. Osoba wyłapująca bezdomne zwierzęta zapewniała im transport do
schroniska. Zwierzęta przebywające na terenie schroniska miały zapewnioną
opiekę weterynarza pracującego na zlecenie miasta. Wszystkie zwierzęta były
sterylizowane, a psy- czipowane.
2. W schronisku w Żyrardowie przebywa średnio ok. 70 psów i kilka sztuk kotów.
Liczba ta waha się w ciągu roku- część zwierząt jest odbierana przez właścicieli
lub adoptowana,
3. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012 roku przeznaczono kwotę
20.400zł. na usługi pogotowia weterynaryjnego świadczącego pomoc zwierzętom
biorącym udział w wypadkach- 9.400 zł, zaś koszty utrzymania schroniska dla
bezdomnych zwierząt to kwota 100.000 zł.
Sprawę prowadzi: Wydział Gospodarki Komunalnej
Tel.(46)8581543
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=239&_mbox.

RE: odpowiedź na wniosek
Wydzia GK-Zieleń <wydzial.gk.zielen@zyrardow.pl>
'mazowieckie soz' <mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 16:03

Szanowni Państwo,
W 2012r do schroniska przyjęto 143 psy i 60 kotów.
Mam nadzieję, ze nasza odpowiedź będzie dla Państwa satysfakcjonująca.
Pozdrawiam
Anna Wrona Wydz. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa
From: mazowieckie soz [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, September 16, 2013 10:03 PM
To: wydzial.gk.zielen@zyrardow.pl
Subject: Re: odpowiedź na wniosek
Owszem, informacja dotarła w piątek, 13 września.
Tego samego dnia poinformowałam Państwa mailowo, iż odpowiedź nie czyni zadość naszemu
wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 16.09.2013 17:46, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wrote:

Original Message
Subject:odpowiedź na wniosek
Date:Mon, 16 Sęp 2013 09:17:51 +0200
From: Wydzia GK-Zieleń
To:

Pani Agnieszko,
Wczoraj przesłaliśmy maiłem odpowiedź na złożony przez Panią wniosek nt. wyłapywania
bezpańskich zwierząt na terenie Żyrardowa.
Bardzo prosimy o potwierdzenie, czy informacja dotarła. Na wszelki wypadek jeszcze raz
załączamy naszą odpowiedź.
Pozdrawiam
Anna Wrona
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15}
www.obrona-zwierząt.p.I
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