Baborów, 2011-05-11
GZG. PSY. 1/2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
32-500 Chrzanów
ul. Żeromskiego 6
Pot. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Odpowiadając na wniosek

przesłany do Gminy Baborów o udzielenie

informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wyłapywania bezdomnych
zwierząt informuję co następuje:
1. W latach 2009 i 2010 gmina Baborów podpisała stałą mowę ze schroniskiem dla
zwierząt w Raciborzu na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki.
W dwóch przypadkach zapewniono psom nowych opiekunów, są to osoby prywatne
które zdecydowały się na przyjęcie bezpańskich psów.
2. Gmina Baborów do schroniska dostarczyła w roku 2009 - 2 psy, i w roku 2010
również 2 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2009 - 2180,00 zł. i w roku 2010
również 2180,00 zł. plus koszty dowozu samochodem dostawczym w wysokości
200,00 złotych.

Urząd Miejski w Białej

N1P 755-19-12-048 REGON 531413343

48-210 Bida, ui. Rynek 10

tel. :+4877 438 85 31
tel. +48 77 438 85 44
fax:+48 77 438 76 79

e-mail: sekretariat <v biała, gmina.pl
\v\uv biala.Liinina.pl

Biała, 28.03.2011r
ZPffi.6140.8.2011.
Fundacja Pro Animals — Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2011r Urząd Miejski w Białej informuje, iż w roku 2009
gmina Biała udzielała zleceń Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku
Śląskim, złapanie i dowóz psa do schroniska oraz umieszczenie w schronisku - czterech bezpańskich psów.
Ogółem wydatkowano

3550,20 zł brutto (trzy faktury). Płatność dokonano przelewem. Forma płatności

jednorazowa. W roku 2010 gmina Biała udzielała zleceń Fundacji „ Mali Bracia Św. Franciszka" złapanie,
odbiór i dowóz do schroniska oraz umieszczenie w schronisku- sześć bezpańskich psów. Ogółem wydano
3150,00 zł brutto (cztery faktury) Płatność dokonano przelewem. Forma płatności jednorazowa. W dniu
22.03.2010r Gmina Biała podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.z o.o. Racibórz dot.
przyjęcia i przetrzymania bezdomnych zwierząt z gminy Biała- przyjęto trzy

bezpańskie psy. Ogółem

wydano 3660,00 zł brutto (trzy faktury). Płatność dokonano przelewem. Forma płatności jednorazowo.
Złapanie, odbiór i dowóz psa do schroniska w Raciborzu odbywało się na zasadzie zlecenia przez
Wodociągi i Kanalizacja SP.z o.o. w Białej. Wydatkowano ok. 1129,99 zł brutto. Płatność dokonano
przelewem. Forma płatności jednorazowa.
Reasumując koszt realizacji całego zadania za rok 2009 wynosi 3 550,20 zł, natomiast za rok 2010
wynosi ok. 7939,99 zł.
Kierownik
Referatu ZanwWień Publicznych
Srodowiskafft^acji Europejskiej
Do wiadomości:

mgr inż. Monika Zając

1. Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom Organizacja Pożytku Publicznego ul. Żeromskiego 632-500
Chrzanów
2.

a/a

Branice, dnia 30. 05.201 Ir
NrOŚ.6140.05.2011

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Działając zgodnie z art. 13 ust. l oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 póz. 1198 z późniejszymi zmianami)
informuję, że Gmina Branice nie ma zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
psów oraz na zapewnienie im dalszej stałej opieki. W razie potrzeby nawiązaliśmy
współpracę z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. ul. Adamczyka 10, 47- 400
Racibórz, które wykonuje usługi i pobiera opłaty jednorazowe według potrzeb posiada
profesjonalne schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Jednocześnie nadmieniamy, że Gmina w 2009 i 2010r nie musiała przeprowadzać
interwencji wyłapywania bezdomnych psów oraz innych zwierząt, nie poniosła żadnych
kosztów w tym zakresie.
Sporządził. Zdzisław Lichtorowicvz

W odpowiedzi na pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazują poniższe informacje:
l.Gmina Miasto Brzeg posiadała w latach 2009 i 2010 umowy na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami w przytulisku na bezdomnych zwierząt z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o. z
Brzegu przy ul. Saperskiej l, w ramach których Spółka była zobligowana do interwencyjnego
wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta.
W przytulisku przyjmowane są tylko psy. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina
zapewnia opiekę weterynaryjną bezdomnym kotom (leczenie) oraz sterylizację kotek.
2 W przytulisku dla bezdomnych zwierząt przebywało/przyjęto;
W roku 2009 -111 psów
W roku 2010 - 89 psów
3. Koszty poniesione w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami to:
- w roku 2009 - 68.043,48 - utrzymanie zwierząt w przytulisku
38.400,00 - opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami
15.000 - prace remontowe na terenie przytuliska
7.500,00-karma dla bezdomnych kotów
-w roku 2010-70.200,00- utrzymanie zwierząt w przytulisku
39.600,00 - opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami
7.999,99 - prace remontowe na terenie przytulisku
W przypadku dwóch pierwszych pozycji płatność realizowano w formie stałych ryczałtowych opłat
miesięcznych. Natomiast za prace remontowe stosowano opłaty jednorazowe za wykonaną usługę.
Z poważaniem Beata Wszoła
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Brzegu
Tel. 774160519
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

UG Cisek

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2011 23:42
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

— Original message follows —
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: eizbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 25-03-2011 15:18

— Original Message —
From: yrzA...d Gminy Cisek
To: 'eizbieta namyslowska-opach'
Sent: Friday, March 25, 2011 2:56 PM
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej
Witam.
OdpowiadajA...c na WaszA... probbA™ uprzejmie informujA™, LLe:

[if !supportl_ists]->l. <!—[endif]—>W 2009r i 2010r Gmina Cisek nie miaL,a staL,ych umAłw i
zleceL,, na wyłapywanie zwierzA...t bezdomnych,
[if !supportLJSts]-->2. <!-[endif]->W 2009r - nie byL,o potrzeby oddania psAłw do schroniska
W 2010r - wyL,apano l psa ktAłrego oddano do Schroniska dla zwierzA...t w Raciborzu.
[if !supportLists]~>3. <!-[endif]-->W 2009r Gmina Cisek z budLtetu gminy nie poniosL,a
kosztAłw,
W 2010r Gmina Cisek poniost,a koszt 1342,OOzL, opL,ata jednorazowa za umieszczenie psa w
schronisku.

Pozdrawiam.
Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy Cisek
tel. 774871140
www.cisek.pl
!'

Pomybt o L-rodowisku zanim wydrukujesz.

2011-03-25

0t>
Chrząstowice 2011-05-05
OS.606.18.2011
Fundacja Pro Aniraais
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej dot. sposobu
i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Chrząstowice
informuje, co następuje:
1. W 2009 i 2010 r. współpracowaliśmy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZAMEX, Dorota kufel, ul. Wyciślika 3,
Miasteczko Śląskie. Zwierzęta były wyłapywane na podstawie zleceń.
2. W 2009 r. przekazaliśmy do schroniska 4 psy, natomiast w 2010 r. jednego.
3. Łączny koszt realizacji zleceń w 2009 r. wyniósł kwotę w wysokości 3952,80 zł,
natomiast w 2010 r. - 1268,80 zł. Za wyłapanie i opiekę zwierzęcia płaciliśmy
jednorazowo na podstawie przedłożonej faktury.

f

WÓJT GMINY DĄBROWA
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

DG. 6060.5.2011

Dąbrowa, dnia 29.03.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2011 r. informuję, że Gmina Dąbrowa
w 2009 r. i 2010 r. udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
dla osoby fizycznej, która zgodnie z umową zobowiązana jest do wyłapywania bezdomnych
psów i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt.
W roku 2009 mieliśmy 10 interwencji z terenu naszej gminy. Wyłapano 10 sztuk
bezdomnych psów - koszt całego zadania w 2009 r. wyniósł: 4300 zł
W roku 2010 mieliśmy 14 interwencji z terenu naszej gminy. Wyłapano 16 sztuk
bezdomnych psów - koszt całego zadania w 2010 r. wyniósł: 6450 zł.

Urząd Gminy
ul. Namyslowska 44
>mail: ug@dobrzenwielki.pl
V?D
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OŚ-R.6140.7.2011

Fundacja Pro-Animals
- Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24 marca 2011 roku dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt
informuję, że:
1) w 2009 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka", ul. Ligudy 12,
45-109 Opole;
2) w 2009 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 4 psy;
3) koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 1.650,- zł.
Forma płatności -jednorazowa za każde wyłapane i oddane pod opiekę zwierzę;
4) w 2010 roku nie wyłapano żadnego bezdomnego psa.

mgr
a/a

1

cl r"a, 577;::^;,;. ^""ś^f

Domaszowice 2011 -05-09

GN. 6140- 3/11
Fundacja Pro AnimalsNa Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów

Odpowiadając na pismo z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie
uprzejmie informuję,
że w 2008 roku z terenu gminy
Domaszowice zostały umieszczone w schronisku 2 psy .Całkowity koszt
utrzymania psów w schronisku za 2009 wyniósł 26,718,00 zł natomiast za 2010
rok - 22.252,80 zł.
Jednocześnie informuje, że ze względu na mały stopień występowania
zjawiska bezdomności zwierząt na naszym terenie. Gmina Domaszowice nie
podpisała stałej umowy ze schroniskiem ani z firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomych zwierząt.

Strona l z 2

OF

Argos/BOZ
Od:
"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano:
19 maja 2011 21:58
Temat:
Fwd: Brak tematu
UG Głógówek
— Original message follows --Temat: Brak tematu
Od: Aneta Suszczyńska UM Głógówek <samotus@glogowek.pl>
Do: "fundacja@proanimals.org" <fundacja@proanimals.org>

Data: 20-04-2011 15:27

Dzień dobry !
W odpowiedzi na Państwa zapytania przesyłam niezbędne informacje.
z poważaniem
Aneta Samotus
Gmina Głógówek
woj. Opolskie

Prosimy o przysłanie w formie listownej, faksem lub pocztą elektroniczna krótkiej odpowiedzi
na pytania:

1.

Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Ad. l

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zmianami) zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, a wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z
powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
W związku z tym mając na uwadze dobro bezpańskich zwierząt, Gmina
Głógówek podjęła działania zmierzające do dostosowania się do powyższych
wymagań. W dniu 30 kwietnia 2009r. w Kędzierzynie-Koźlu zawarte zostało
porozumienie /nadal obowiązujące/ między Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą
Głógówek, które umożliwiło przekazanie Gminie Kędzierzyn-Koźle zadania własnego
Gminy Głógówek dotyczącego kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami żyjącymi
na terenie naszej Gminy. Kompleksowa opieka zgodnie z treścią porozumienia
obejmuje wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Głógówek na zgłoszenie
Zleceniodawcy, którym jest Gmina Głógówek, ich transportu do schroniska
prowadzonego przez Miejskie Składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu będące
jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn - Koźle, umieszczania zwierząt w
schronisku zapewniając tym samym ich godziwe warunki pobytu w schronisku, w tym
stałą opiekę weterynaryjną obejmującą obowiązkowe szczepienie i leczenie zwierząt na
terenie schroniska do czasu ich odbioru przez właściciela, sprzedaży lub śmierci
naturalnej.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych z terenu gminy w
2009 roku, a jakie w 2010 roku?

2011-05-20

Cji MjH'^
u

1

r>
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Ad. 2

2009r. / psy - 3 szt.
2010r. /psy-20szt.
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Ad.3
2009r. - koszt realizacji zadania- 3596,00 zł
201 Or. - koszt realizacji zadania - 2951,82 zł
Forma płatności - miesięczna dotacja zryczałtowanej stawki 248 zł za 1 psa i ilości
przebywających w schronisku, przez więcej niż połowę danego miesiąca psów - 2009r.
Zryczałtowanej stawki 124 zł brutto za jednego psa i ilości przebywających w schronisku
psów z 2008r.
Począwszy od 201 Or. zryczałtowana stawka za odbiór i utrzymanie psa jest podwyższana
corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku
poprzednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze
Polskim".
Sporządziła: Aneta Samotus

2011-05-20

Głuchołazy dn. 09.05.2011 roku

Fundacja Pro Animals
„Na Pomoc Zwierzętom"
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 CHRZANÓW

dotyczy: pisma z dnia 24.03.2011 roku, nr dz. 713
W załączeniu przesyłani dane zawarte w piśmie nr dz. 713 z dnia 24.03.201 Iroku:

>

Adl;

- gmina Głuchołazy ma zawartą umowę stałą ze Schroniskiem dla Zwierząt w Konradowej k. Nysy;

>

Ad2:

- w roku 2009 zostało „wyłapanych*" 41 psów;
- w roku 2010 zostało „wyłapanych*" 37 psów;

>

Ad3:

- koszt wkładu gminy na utrzymanie schroniska wynosił 25.776,78 w roku 2009;
- koszt wkładu gminy na utrzymanie schroniska wynosił 40.041,61 w roku 2010.

Z wyrazami szacunku.^.

T.D. /tel. 77 409 21 OS/
2011-05-1007:44
C:\Documents and Settings\Użytkowniłi komputera\Pułpit\Koraendant\Pisma\Pisma-201 lVPłsma~20łlInstytucjeMnformacja publicrna-Pro Animals-Chrzanów-09.05.201 l.doc

URZĄD MIEJSKI
W GOGOLINIE
GMINA)
ATRAKCYJNA
DLAJWESTORA

Gogolin 2011-03-25
WG.IY.6140.5.2011

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 23 marca 2011 r.
Gmina Gogolin w latach 2009 - 2010 miała zawartą umowę z Gminą Kędzierzyn Koźle prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Umowa obejmowała:
- wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów,
- transport psów do schroniska,
- umieszczanie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela, sprzedaż lub
naturalną śmierć,
- stałą opiekę weterynaryjną,
- obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska.
2. W 2009 roku przekazano do schroniska 5 bezdomnych psów z terenu gminy Gogolin.
W 2010 roku przekazano do schroniska 13 bezdomnych psów z terenu gminy Gogolin.
Koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku w KędzierzynieKoźlu wyniósł:
- w 2009 roku - 7 068,00 zł
- w 2010 roku-11 422,26 zł
Koszt utrzymania psów w schronisku dotyczył faktycznego czasu pobytu, płatne za
każdy miesiąc utrzymania.
Z up. BURMI
sz

iSTRZA

l 'rząd Miejski w Gogolink

47-320 Gogolin. ul.Krapkowicka 6 * Te-I.: -48.77-46 66 240, * tax.: --48 77 46 66 24? * e-mail: urzad-fl!gpgolin.pl, www.gogolin.pl
MP756-10-25-656 * REGON000527948

Urząd Miejski w GomwieSl.
46-310 Gór*

ul. Wojska Polskiego l
woj opolskie
K,,r> 5 7 6 — ^ 9 — 4 0 — 7 0 3

GRL-III.6140.3.2011

Gorzów Śl. 2011-03-29

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów
ul. Żeromskiego 6

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że w latach 2009 i 2010 firmą, która
świadczyła nam usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych psów oraz ich utrzymywanie
w schronisku z terenu naszej Gorzów Śl. było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex"
ul. Ks. Franciszka Wyciślika w Miasteczku Śl. reprezentowaną przez Panią Dorotę Kufel.
Firma ta w należyty sposób wypełnia zasady zawarte w umowie. Zgodnie z § 3
obowiązującej wówczas umowy, przyjęta była jednorazowa forma płatności od każdego
wyłapanego i przekazanego do schroniska psa.
Poniesiono koszty za wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku :
w2009r. za 4 sztuki - 3 611,20 złotych,
w2010r. za 3 sztuki - 3 440,40 złotych.

Miasta

Sporządziła: Jadwiga Wiejowska

BURMISTRZ GRODKOWA
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
GK. III 604.45.2011

Grodków 29 marca 201 Ir.

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Burmistrz Grodkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2011 r. informuje, że:
1. w 2009 i 2010r. gmina Grodków miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i ich transport do schroniska z firmą ZAMEX, Dorota Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie,
2. w 2009r. wyłapano i odwieziono do schroniska 19 szt. w 2010r. - 37szt. bezpańskich zwierząt,
3. koszt wyłapywania i opieki nad bezpańskimi zwierzętami wynosił w 2009r. - 19 312,00 zł brutto
w 2010r. - 35 208,74 zł brutto.
Forma płatności polegała na ryczałtowej opłacie za przyjęcie zwierząt do schroniska bez względu na ich
ilość oraz jednorazowo za każde wyłapanie bezpańskich zwierząt zgodnie z w/w umową.

BURMITRZ

Otrzymują:
1.

Adresat

2. a / a
Sprawę prowadzi:
Miłosz Dębowski
Tel. 774040315

" URZĄD GMINY w IZB1CKU
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 IZBICKO

Tel. +4877 461 72 21,

www.izbicko.pl ug@izbicko.pl
+4877 461 72 66,
fax +4877 463 12 54
Izbicko, 2011-04-13

OŚ.6140.2.2011

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam stosownych informacji.
1. Gmina Izbicko w 2009 i 2010 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z lekarzem weterynarii.
2. Na terenie gminy Izbicko wyłapano następujące ilości bezdomnych zwierząt:
* 2009 r. - pies -3 szt, kot - l szt.
* 2010 r.-pies-5 szt.
3. Gmina poniosła następujące koszty za realizacje w/w zadań:
* 2009 r.-2 587,26 zł
* 2010 r.-3 105,14 zł
Z poważaniem:

Dar;

óita.

lersz

Strona l z l

•>

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2011 18:48
Fwd: udzielenie informacji publicznej

UG Jemielnica

--- Original message follows --Temat: udzielenie informacji publicznej
Od: Gabriela Hajduk <g.hajduk@jemielnica.pl>
Do: "welzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org" <welzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org>
Data: 30-03-2011 10:50

Jemielnica, dnia 1.03.2011 r.

Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Pożytku Publicznego
Chrzanów
Żeromskiego 6

Fundacja
Organizacja
32-500

ul.

W odpowiedzi na wniosek z dnia
22.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie
" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt informuję:
Gmina Jemielnica ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Panią Gabrielą
Bartoszek prowadzącą firmę PUPHWGabi" ul. Dworcowa 24, Zędowice,
w 2009 roku nie zostało wyłapane ani jedno bezpańskie zwierze,
natomiast w 2010 r. wyłapano
7 bezpańskich psów i pokryto koszty z tym związane w wysokości
4 702 zł,
Gmina jednorazowo pokryła koszty związane z umieszczeniem
zwierząt w schronisku.

pozdrawiam
Gabriela Hajduk
Urząd Gminy
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
tel.774623513

2011-03-31

UK2ĄU GivUNY w KAM1ENNIKU
48-388 Kamiennik. ul. l-go Maja »
tel./fax (077) 4312-196, 4312-135 cerrtr.

NIP: 753-12-16-624

REGON- 000538350 T
RL-614Ó.1.201UL

Kamiennik, 2011-04-05

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że :
1. Problem bezdomności zwierząt na gminie Kamiennik liczącej 3703 mieszkańców
istnieje marginalnie i zawsze znajdujemy chętnego do adopcji zwierzęcia. Nie mniej
jednak staramy się o przyjęcie Gminy do schroniska w Konradowej koło Nysy.
2. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie gminy na 2009 r. zaplanowano
kwotę 1200,-zł, a na 2010 r. kwotę 1500,-zł, wyłapaliśmy tak w roku 2009 jak i 2010
po jednym bezdomnym psie, które po 15 dniowej obserwacji przez lekarza wet i
zaszczepieniu przeciw wściekliźnie zostały oddane do adopcji rodzinom z terenu
gminy Kamiennik.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł Gminę w 2009 r. 282,20zł, a w 2010 r.
850,10zł tj. umowa zlecenie za 15 dniową opiekę plus koszty szczepienia przeciw
wściekliźnie.

W

URZĄD MIEJSKI w KIETRZU
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
centr. 0777 485 43 56-8
sekretariat 0 7 7 / 4 8 5 4 5 0 4

Kietrz, dnia 30.03.2010 r.

f a x 0 7 7 / 485 43 59

WÓR. 6140.1.2.201 l.BM
Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca
2010 r. ( bez numeru) Urząd Miejski w Kietrzu uprzejmie informuje:
1. W latach 2009 i 2010 gmina Kietrz zawierała umowy na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.
z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10,47-400 Racibórz.
2. W 2009 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 6 bezpańskich
psów. W 2010 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt
7 bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji ww. zadań w 2009 r. wyniósł 6.710,00 zł, natomiast w roku 2010- 7.686,00
zł. Płatność za wykonaną usługę następowała każdorazowo po wykonaniu zlecenia przez
schronisko i wystawieniu faktury VAT dla Gminy Kietrz.

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie
Kluczbork, dnia 11 kwietnia 2011 r.
IE.1431.2.2011.EB
Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W odpowiedzi na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Kluczbork zarówno w roku 2009, jak i 2010 posiadała podpisana umowę, której
zakres obejmował przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (psów) wyłapywanych
z terenu miasta i gminy Kluczbork oraz przetrzymywanie ich, aż do przejęcia przez nowego
właściciela lub naturalnej śmierci, jak również ewentualnego leczenia z firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" (42-610 Miasteczko Śląskie, ul.ks.Franciszka
Wyciślika 3).
2. Liczba zwierząt przekazanych z terenu Gminy Kluczbork do schroniska w Miedarach:
- rok 2009 - 47 psów (w tym 9 szczeniąt)
- rok 2010 r. - 17 psów (w tym 4 szczenięta)
3. Koszt całego zadania ustalony został w formie rocznego abonamentu i wyniósł:
a) za utrzymywanie zwierząt w schronisku (bez względu na ilość zwierząt przyjętych do
schroniska):
- rok 2009 - 21.960,00 zł brutto,
- rok 2010 - 24.400,00 zł brutto ,
b) za wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy (bez względu na ilość
wyłapanych zwierząt):
- rok 2009 - 15.860,00 zł brutto,
- rok 2010 - 18.300,00 zł brutto.

STRZ
arosław Kielar
Otrzymuje:
1. odbiorca
2. a/a

ef

7

U O Kolonowie
ŃIP7561881013

NR GK 6141/4/11

Kolonowskie, 2011-04-05

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
32 - 500 Chrzanów, ul. Żeromskiego 6

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2011-03-22 informuję :
W 2009 i 2010 r. Gmina Kolonowskie zawierała umowy z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym "ZAMEX"Dorota Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42 - 610
Miasteczko Śląskie.
Ilości wyłapanych psów:
- 2009 r. - 9
- 2010 r.-6.
Opłata jednorazowa. Koszty:
- 2009 r. - 7.856,80 zł.
- 2010 r.-8.491,20 zł.

^
^^.
Te\„
077/46
li 140 w. 30
,-mail: dr0gi@kolonowtkie.pl
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
1 8 maja 201 1 09:34
Fwd: odp-pilny monit

UG Komprachcice
--- Original message follows —
Temat: odp-pilny monit
Od: Regina Jurek <srodowisko@komprachcice.pl>
Do: "elzbieta-namyslowska-opach@proanimals.org" <elzbieta-namyslowskaopach@proanimals.org >
Data: 17-05-2011 13:25
Komprachcice 16. 05. 201 Ir.

BGR.6140.2.2011.OS

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
Organizacja pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 4.05.2011 r.
Urząd Gminy w Komprachcicach informuje :

ad. l : Gmina posiada podpuisaną umowę - zlecienie z Panem Markiem Dzuba zam.
Żelazna ul. Nadodrzańska 4, 49-120 Dąbrowa

G f Strona2z2
ad. 2 : 2009 r.- 7 psów, 2010r.- 9 psów. Kotów nie było zgłoszeń,
ad. 3 : poniesione koszty : 2009r. - 3150 zł, 201 Or. - 4050 zł

Wójt Gminy

Paweł Smolarek

l.fK-18
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
28 marca 201 1 21 :37
Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej

UG Korfantów
--- Original message follows --Temat: Fw: Udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 28-03-2011 14:44

— Original Message —
From: Piotr Wójcik
To: elzbieta.namyslowska-ODach@proanimals.org
Sent: Monday, March 28, 2011 11:21 AM
Subject: Udzielenie informacji publicznej
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Korfantów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na zlecenie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAMEX ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie
2. W roku 2009 wyłapano i przekazano do schroniska 6 bezdomnych psów.
W roku 2010 wyłapano i przekazano do schroniska 8 bezdomnych psów.
3. W roku 2009 koszt wyniósł 4428,60 zł. a w roku 2010 6856,40 zł.
Płatności były jednorazowe za umieszczenie w schronisku oraz za transport i wyłapanie po wykonaniu
usługi.

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza

Adam Zioło

Naczelnik Wydziału

2011-03-28

Urząd Miasta i Gminy w Krankowicach
Wydział Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
•:.

Krapkowice 2011-04-06

NrGGR.6140.15.2011

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na prośbę o udzielenie informacji Wydział Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, informuje, że
Gmina Krapkowice posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu. W roku 2009 do Fundacji
przekazano 7 psów, a w roku 2010-2 psy.
Koszty pokrywane były jednorazowo za umieszczenie w schronisku: 2009- 4550,00 zł;
2010-1300,00 zł.

Naczelnik W
Gospodarki Grunta
i Ochrony Ś
Alfred S
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
28 marca 2011 21:38
Fwd: Fw: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

UG Luborza

--- Original message follows —
Temat: Fw: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 28-03-2011 14:46

— Original Message —
From: Tomasz Włodarczyk
To: eizbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, March 28, 2011 11:20 AM
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Informuję iż Gmina Lubrza nie ma stałej umowy ze schroniskami dla zwierząt, w przypadku potrzeby
wyłapania i przekazania do schroniska zwierzęcia odbywa się to na podstawie zlecenia.
W 2009 oraz 2010 roku gmina nie zlecała żadnemu ze schronisk wyłapanie i ochronę zwierząt
Pozdrawiam T.W.

2011-03-28

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

O?

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2011 00:00
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

UG Lubsza

--- Original message follows
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 05-04-2011 23:36

— Original Message —
From: Lubsza roi
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, April 05, 2011 1:35 PM
Subject: udzielenie informacji publicznej

Witam,
W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 23.03.2011 r.
poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania.
<!--[if !supportLists]->1. <!-[endif]-->Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe
umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki?
Gmina zleca telef. wykonanie usługi (dojazd, wyłapanie i umieszczenie psa w
schronisku) dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,ZAMEX" Dorota Kufel
<!--[if !supportl_ists]-->2. <!-[endif]->Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt
(psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a
jakie w 2010 roku?
2009r. - 17szt. ; 2010r. - 26szt.
<!-[if !supportLists]-->3. <!-[endif]-->Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt
realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

Jednorazowo za każde zlecenie wy stawiana jest faktura, która płatna jest przelewem.
2009r. - 14.995,22 zł. ; 2010r. -28.810,40 zł.

Małgorzata Gregorasz
UG w Lubszy

2011-04-06
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Argos/BOZ

O?

Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 201 1 22:42
Temat:
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej - UG ŁUBNIANY
UG Łubniany
--- Original message follows —
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej - UG ŁUBNIANY
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 29-03-2011 11:37

— Original Message —
From: srodowisko@lubniany.pl
To: elzbieta namyslowska-opach
Sent: Tuesday, March 29, 2011 10:46 AM
Subject: Re: udzielenie informacji publicznej - UG ŁUBNIANY
Witam!
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2011 r. przesyłam następujące
informacje dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania:
1. Gmina Łubniany w latach 2009 - 2010 udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
umieszczanie ich w schronisku Panu Markowi Dziuba, zam. ul. Nadodrzańska 5, 49-120 Żelazna.
2. W 2009 r. wyłapano z terenu Gminy Łubniany 4 bezdomne psy. Natomiast w roku 2010 wyłapano 3
bezdomne psy.
3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 1800,00 zł. W roku 2010 koszty wynosiły 1480,00 zł.
Forma płatności za opiekę była jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem
Tomasz Leja - Inspektor do spraw ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami
Urząd Gminy wŁubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
tel.: 77 42 70 591

— Original Message —
From: elzbieta namyslowska-opach
To: uq@lubniany.pl
Sent: Thursday, March 24, 2011 7:19 PM
Subject: udzielenie informacji publicznej

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów,2011.03.24
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
KRS: 0000293995 Regon: 120595351

tel. 0510921 063

httrv//nrn?inimak nrn

901 1_
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2011 19:36
Fwd: Fw: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

UG Murów
--- Original message follows —
Temat: Fw: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 06-04-2011 12:20

— Original Message —
From: Środowisko UG Murów
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Wednesday, April 06, 2011 11:37 AM
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Dzień dobry,
Odpowiadając na e-mail z dnia 24 marca br. informuję:
1. W roku 2009 i 2010 Gmina Murów miała podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z fundacją "Zwierzyniec" z Wielunia.
2. W roku 2010 wyłapanych i przekazanych do utrzymania było 6 psów. Łącznie 6 OOOzł. W2009r. było 7
piesków na kwotę 7 OOOzł
3. płatność za usługę następowała po każdorazowym zabraniu zwierzęcia do schroniska.
Z poważaniem
Marcin Kuśnierz
Inspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 7742 14034wew. 115
e-mail: srodowisko@murow.pl
www.murow.pj

9011-04-06
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Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2011 23:38
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

UM Namysłów

--- Original message follows —
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 25-03-2011 15:12

— Original Message —
From: Urząd Miejski w Namysłowie
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, March 25, 2011 1:22 PM
Subject: FW: udzielenie informacji publicznej

From: Straż Miejska [mailto:straz.miejska@namyslow.eu]
Sent: Friday, March 25, 2011 1:16 PM
To: Urząd Miejski w Namysłowie
Subject: Re: udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 23.03.2011 roku, informuję:
ad1 - w/w okresie Gmina Namysłów nie posiadała stałej umowy na świadczenie w/w usług. Doraźnie
zlecano usługi firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" Dorota Kufel z Miasteczka Śląskiego
ad2 - W roku 2009 - były to 4 szt, rok 2010-3 szt /dotyczy psów/
ad3 - w roku 2009 wskazany koszt wynosił - 2976,80zł, a w roku 2010-3 660,00zł.
Zaplata następowała każdorazowa po wykonaniu usługi świadczonej przez w/w firmę
Z poważanie
Komendant Straży miejskiej w Namysłowie
Arkadiusz Oleksak
— Original Message —
From: Urząd Miejski w Namysłowie
To: sekretariat@namyslow.eu ; strazmiejska@namyslow.eu

om 1 m

ul Boh. Powstań śl 37

49.100 ^iemodtin
RSN.6140.7.2011

Niemodlin, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 6,
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informuję, iż w 2009 r. Gmina Niemodlin zleciła Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu „ZAMEX" w Miasteczku Śląskim odbiór pięciu
bezdomnych psów. Całkowity koszt wyniósł 4, 245,60 zł.
Natomiast w roku 2010 Gmina podpisała umowę z Fundacją Mali Bracia
Św. Franciszka w Opolu i zleciał jej wyłapanie jednego psa za kwotę 650,00 zł.
Płatność w/w przypadkach dotyczyła jednorazowego umieszczenia psa
w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

BP.1431.6/11

05.04.20.11

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. ŻeromskiegoS
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wiosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 marca 2011 roku
informuję:

Ad.l
W Gminie Nysa wyłapywaniem ś opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje si<^ Schronisko dla
Bezdomnych

Zwierząt

powołane

na

podstawie

Uchwały

Rady

Miejskiej

Nr

LV/3 77/94

z dn. 26 kwietnia I994r. Terenem działania schroniska jest gmina Nysa oraz g m i n y : Otmuchów,
Paczków, Prudnik. Skoroszycie oraz Głuchołazy tj. gminy partycypujące w kosztach utworzenia jak
i utrzymania Schroniska.
Ad.2i3
Rok 2009:
Ogólny kosz.! utrzymania schroniska za rok 2009 wyniósł -157 806,63 zi
W roku tym przyjęto do schroniska 232 szt. psów. Koszt utrzymania uległ zmniejszeniu w wyniku
prowadzonej działalności schroniska tj. sprzedaży psów /206 psów/ oraz darowizny żywności. Dochód
z wymienionej działalności wyniósł 4180,00 zł,
Rzeczywisty koszt utrzymania schroniska za rok 2009 wyniósł 153 626,63 zł.
Darowi/na żywności /w kg/:

Kas/a

445

i

Sucha karma

Odpady niiysiu-

2352

7416,20

Chleb

!

5665

C

średni

stan

czworonogów

w

ciągu

roku

wynosił

około

71

sz(.

Dzienny kos/1 utrzymania I psa za rok 2009 kształtował się w granicach 5,90 7\.
OBSUJGA GMIN W 2009

Nazwa gminy

Ilość wyjazdów

Ilość przyjętych psów

Nysa

247

94

Prudnik

60

50

Otmuchów

27

20

Paczków

30

22

Skoroszyce

19

14

Głuchołazy

37

.12

420

232

Rażeni

Udział w ogólnych kosztach utrzymania schroniska poszczególnych gmin w roku 2009

Gmina

Koszt / liczba
mieszkańców
/zł/

Koszl pomniejszone
o dochody w roku
2009 / zJ /

% udział
w kosztach
utrzymania

Nvsa

63310.23

61 633,27

40.12

Prudnik

31 043,07

30 220,80

19,67

Otmuchów

15045,15

14646,63

9,54

Paczków

14429,99

14 109,10

9,18

Skoroszyce

6813,57

6 633,08

4,32

Głuchołazy

21 101,62

26 383,75

17.17

157806,63

153626,63

100

Ogółem

dziennie.

URZĄD GMINY

OLSZANKA

Olszanka, dnia 01.04.2011 r.

49-332 Olszanka 16

IRiOŚ 6140.4.2011
Fundacja ProAnimals - Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. ŻeromskiegoO
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2011 r. - informuję, że Gmina Olszanka nie
posiada zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt , w 2009 roku korzystała z usług
Fundacji „Mali Bracia" Św. Franciszka w Opolu, zostat wówczas oddany jeden pies, koszt usługi wynosił

600 zł.-.
W 201 Or. ZGK w Olszance z/s w Czeskiej Wsi odłowił dwa bezdomne psy, które są
pod opieką ZGK.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu
45-073 Opole, ul. Torowa 9
tel.: 077 4545902, e-mail: schronisko.opole@wp.pl
DHD.KK.7080-1/2011

Opole, 15.04.2011
Pani Elżbieta Namyslowska-Opach
V-ce Prezes
Fundacja Pro Aninials - Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:
Gmina Opole jest właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu
Odłów bezpańskich zwierząt ma charakter ciągły (interwencja na wezwanie).
Umowa na odłów bezpańskich zwierząt w latach 2009-2010 podpisana została z
Panem Markiem Dziubą. Ponadto w godzinach nocnych odłowem zajmuje się Straż
Miejska, a zwierzętami powypadkowymi lub agresywnymi - opieka weterynaryjna
schroniska.
Zbiorcze dane:
2010

2009
Przychód

Przychód

Psy
-519
Szczeniaki - 142
Koty
- 387

Psy
- 494
Szczeniaki - 101
Koty
- 298

Średni stan dzienny

Średni stan dzienny

Psy
- 98
Szczeniaki - 11
Koty
-113

Psy
- 111
Szczeniaki - 11
Koty
- 92

Koszt utrzymania schroniska (budżet):
2010

2009
Całkowity
w tym odłów zwierząt

350 637 PLN
8 880 PLN

Całkowity
496 255 PLN
w tym odłów zwierząt
9 600 PLN

Krzysztof Kazanowski
Ogród Zoologiczny Opole

JRZĄD MIEJSKI
v OTMUCHOWIE
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
GK. 6134.1.2011

^

-nn-nAn

Otmuchów 31.03.2011 r

Fundacja Pro-Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
32-500 Chrzanów
Ul. Żeromskiego 6

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23.03.2009 r w sprawie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizacji przesyłam
z załączeniu Uchwałę Nr XXXIV/290/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2006 r w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów.
Ponadto informuję, że Gmina Otmuchów posiada zawartą umowę w sprawie wspólnego prowadzenia i
utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej .
W załączeniu przesyłam również rozliczenie kosztów utrzymania psów, a także dane liczbowe o wyłapanych
-~
zwierzętach w 2009 i 2010 r roku z terenu Gminy Otmuchów
AD
/
\

!
&^nźisJMi

WoSniak^

* ADA MIEJSKA
•(,• Otmuciłowle

Uchwała Nr XXXJW290/2006
Rady Miejskiej w Otmuchowie
ł
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów
oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z
późn. znl), art. 11 ust. l i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
Nr 106 z 2003 r., póz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 z 1998 r., póz. 753), po uzgodnieniu z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :
§1
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów ma charakter stały
na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w
szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Wymienione w ust. l zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu
upoważnionych przez Burmistrza Otmuchowa osób, zarządców, administratorów
nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzę pozostaje bez opieki (nie posiada
właściciela), swobodnie przemieszcza się", stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców i innych osób oraz porządku publicznego.
§2
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę
posiadającego właściwe zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z
którym Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę.
§3
1. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.
2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, z którym
Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę, gdzie będą podlegały następującym
zabiegom:
r ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
3. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone
w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003 r.,
póz. 1002 z późn. zm. -tekst jednolity).
4. 'W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane
ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
, również opieki weterynaryj nej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Stanisław Zaczyk

Nysa 15.01.201 Or.
ROŚ

Urząd Miejski
48-385 Otmuchów
ul. Zamkowa 6
Zgodnie z § \Q} 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia
Schroniska przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Konradowej za rok 2009.
Nazwa gminy

Ogólny roczny koszt utrzymania
Schroniska przypadający na
poszczególne gminy ( w zł )

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skorośzyce
Razem

Roczny koszt utrzymania
Schroniska pomniejszony o
wpływy gotówkowe z tytułu
darowizn i sprzedaży psów ze
Schroniska ( w zł )

63 310,23
31 043,07
27 101,62
15 045,15
14 492,99
6 813,57
157 806,63

61 633,27
30 220,80
26 383,75
14 646,63
14 109,10
6 633,08
153 626.63

średni koszt utrzymania l -go psa dziennie wynosi ok. -5,90 zł
Ilość psów przyjętych do Schroniska z poszczególnych gmin oraz ilość interwencji i
wyjazdów na ich teren
Nazwa gminy

Ilość wyjazdów

Ilość przyjętych psów

Nysa •!
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skorośzyce
Razem

247
60
37
27
30
19
420

94
50
32
20
22
14
232

Kasza

Rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn żywności /w kg/:
! Sucha karma
Odpady mięsne
Chleb
7416,2
5665

Otrzymują :
1. Urząd Miejski w Nysie
2. Urząd Miejski w Prudniku
3. Urząd Miejski w Głuchołazach
4. Urząd Miejski w Paczkowie
5. Urząd Gminy w Skoroszycach
6. a/a

Z poważaniem

W
Nysa 28.01.201 lr.
ROŚ-ŚR.6140.3.2011

r \/L

k

Urząd Miejski w Otmuchowie

'.- 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia
Schroniska przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Konradowej za rok 2010.
Nazwa £miny

Ogólny roczny koszt utrzymania
Schroniska przypadający na
poszczególne gminy ( w zł )

f,

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
! Skorośzyce
1 Razem

72 539,35 589,31 130,17310,16547,7 940,181 055,-

Roczny koszt utrzymania
Schroniska pomniejszony o
wpływy gotówkowe z tytułu
darowizn i sprzedaży psów ze
Schroniska ( w zł )

70 918,14
34793,11
30 433,69
16922,26
16 176,31
7 761,19
177005,-

- średni koszt utrzymania l-go psa dziennie wynosi ok. - 6,46 zł
Ilość ppów przyjętych do Schroniska z poszczególnych gmin oraz ilość interwencji i
wyjazdów na ich teren
Nazwa gminy

Ilość wyjazdów

Ilość przyjętych psów

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skorosfyce
Razem

241
48
46
29
38
16
418

78
39
47
16
23
17
220

Kasza
235 '

Rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn żywności /w kg/:
Sucha karma
Odpady mięsne
Chleb
3057
4049
5215

Otrzymują :
1. tllrząd Gminy w Skoroszycach
2. Gmina Prudnik
3. Gmina Nysa
4. Urząd Miejski w Głuchołazach
5. Urząd Miejski w Paczkowie
6. a/a

Z poważaniem

GMINA OZIMEK

IOZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4 B
Centrala: (77) 462 28 00

fax: (77) 462 28 10

e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

www.ozimek.pl

r

n
Fundacja Pro Animals- Na pomoc
Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

L

J

Nasz znak:

S.1431.12.2011

Na pismo znak:
28.03.2011 r.
Ozimek, dnia:

Dotyczy:
W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca
2011 roku w załączeniu przesyłam wnioskowane informacje :
1. w latach 2009 / 2010 Gmina Ozimek udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ ZAMEX " Dorota Kufel, 42-610
z transportem do Schroniska
Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3 wraz
dla Bezdomnych Zwierząt w Miedarach,
2. w roku 2009 wyłapano i dostarczono do schroniska 9 psów, a w 2010 r. wyłapano i
dostarczono do schroniska 12 psów,
3. całkowity koszt realizacji powyższego zadania w roku 2009 w Gminie Ozimek
wyniósł 8 042,30 zł, a w 2010 - 14 765,17 zł i były to płatności po wykonaniu usługi
czyli po wyłapaniu oraz dostarczeniu do schroniska

Z poważaniem
Otrzymują:
l. Adresat
2.aa

NIP: 9910325175

z up. Burm

zimka

Barbar
Sekreta

KONTO: BS Leśnica Oddział Ozimek
Nr rach.: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

MIASTO l GMINA PACZKÓW

OR.1431.8.2011

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek l
48-370 Paczków
tel. +48 (77) 431 67 91
fax +48 (77) 439 02 96
umig@paczkow.pl
NIP 753-00-14-002
REGON 000529373

Paczków, dnia 29.03.2011 r.

Fundacja Pro - Animals
Chrzanów
ul. Żeromskiego 6
Odpowiadając

na wniosek

o udostępnienie

informacji

publicznej,

który

wpłynął

drogą

elektroniczną do tutejszego Urzędu w dniu 23.03.2011 r. informuję, że:
Ad. 1) Gmina Paczków w 1994 r. zawarła umowę w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt, znajdującego się na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa. Zleceń na
wyłapywanie psów udziela Straż Miejska w Paczkowie. W 2009 r. było 30 zleceń, w 2010 r. - 38.
Ad 2) Ilość przyjętych psów do schroniska z terenu Gminy Paczków w 2009 r. - 22, w 2010 r. - 23.
Ad 3) Gmina Paczków partycypuje w kosztach utrzymania schroniska. Roczny koszt utrzymania za 2009
r. wyniósł 14109,10 zł., za 2010 r. - 16175,80 zł. Opłaty dokonywane są raz w miesiącu.

B URM STRZ
Bngdan\

>czałkowski

Podmiot udostępniający informację - Urząd Miejski w Paczkowie
Osoba, która wytworzyła informację/odpowiada za treść informacji - Maria Brodziak
Osoba, która udostępniła informację - Joanna Bodyk
Data udostępnienia informacji - 29.03.2011 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

A
. Joanna Bojiyk, tel. 77 4316791 wew. 109

www.paczkow.pl

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

ftWAt

O

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
29 marca 2011 22:45
Fwd: Fw: odpowiedź w spr. informacji publicznej

UG Pakosławice
--- Original message follows —
Temat: Fw: odpowiedź w spr. informacji publicznej
Od: eizbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 29-03-2011 19:35

— Original Message —
From: promocje
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, March 29, 2011 1:20 PM
Subject: odpowiedź w spr. informacji publicznej
Odpowiadając na Pani zapytania uprzejmie wyjaśniam:
1. brak stałej umowy,
2. nie prowadzimy statystyk,
3. za wyłapywanie zwierząt w roku 2009-2010 zapłacono
kwotę 1400 zł.
Z poważaniem Ewa Suska
Patrz Joluśjaka
tojestodp. z Pakosławice!!!
Aż mnie ręka świerzbi,aby coś odpisać - nawet chyba powinnyśmy?
Przecież to dno!!!

2011-03-.11

Strona l z l

OT
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
5 kwietnia 2011 23:57
Fwd: Fw: odpowiedzna wniosek o udzielenie informacji publicznej

U G Pawłowiczki
--- Original message follows —
Temat: Fw: odpowiedzna wniosek o udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 05-04-2011 23:33

— Original Message —
From: UG Pawłowiczki
To: elzbieta. namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, April 05, 2011 3:05 PM
Subject: odpowiedzna wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2011
roku odpowiadamy;
- W roku 2009 oraz w roku 2010 Gmina posiadała umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z
o.o.w Raciborzu
ul.Adamczyka 10
- W roku 2009 pod opiekę schroniska oddano 3 psy wydatek z tego tytułu to kwota 3.660,00 zł
- W roku 2010 oddano 5 psów wydatek poniesiony z tego tytułu 6.100,00 zł.
Forma płatności za opiekę jednorazowa.
Jerzy Treffon
Wójt Gminy Pawłowiczki

2011-04-06

SG-YI-7062 - 16/10

Pokój, dnia 03 listopada 2010

Fundacja „ Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom"
ul. Żeromskiego 6
35-500 Chrzanów

W nawiązaniu do pisma/ bez znaku/ z dnia 27.10.2010 r.(data wpływu 03.10.201Or.)
dotyczącego przedstawienia umowy zawartej z podmiotem zajmującym się transportem i
opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapania i odwozu psa z miejscowości Zieleniec
do schroniska w Miedarach, informuje, że Urząd Gminy w Pokoju nie zawarł umowy z
podmiotem zajmującym się transportem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Informuję,
również, że Urząd Gminy nie wyłapał ani nie odwiózł psa z miejscowości Zieleniec do
schroniska w Miedarach w dniach pomiędzy 23 a 29 września 2010 roku.

Z poważaniem

URZĄD GMINY

w Polskiej Cerekwi

47-260 Polska Cerekiaw
ul. Raciborska 4, tel. 77 4801460
woj. opolskie

OŚr.6140.1 .201 1

Polska Cerekiew, 201 1-03-28

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6,32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na nadesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej
poniżej odpowiadam na zadane pytania:
1. Gmina nie posiada stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki. W miarę potrzeb udzielane są zlecenia firmie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o., ul. Adamczyka 10,47-400 Racibórz.
2. W 2009 roku 5 psów oddano do schroniska, a w 2010 roku 4 psy trafiły do schroniska na
koszt gminy.
3. W 2009 roku gmina wydała na to zadanie 5 978,00 zł, a w 2010 r. poniesiony koszt to
4 880,00 zł. W obu przypadkach była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w
Schronisku.

mi= Krystyna Helbin

Otrzymują:
fT) adresat
a/a

URZĄD GMINY
w Popielowle

6-090 Popielow, ul. Opolska 13
KUP 7/!.7.in.o5-087

Popielów, 29 marca 2011 r.

ITR.6140.5.2011.IM

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Nawiązując do maiła z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej odnośnie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem",
przesyłam następujące odpowiedzi:
1. Gmina Popielów posiada jedną zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu gminy z oraz przyjęcie ich pod opiekę z:
Fundacją „Mali Bracia ś w. Franciszka"
ul. Ligudy 12
45-109 Opole
2. W 2009 roku z terenu Gminy Popielów zostały wyłapane i oddane 3 koty oraz 8 psów,
natomiast w 2010 roku oddano również 3 bezdomne koty oraz 5 bezdomnych psów.
3. W 2009 r. Gmina Popielów poniosła łączny koszt 4700 zł za wyłapanie oraz
przekazanie bezdomnych zwierząt do Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka" w Opolu.
Z kolei w 2010 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 4050 zł.
Formą płatności była jednorazowa opłata za transport oraz umieszczenie zwierzęcia w
schronisku.

mgr M Ariela Kupka

Gmina Fraszka
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Fraszka
NIP576-14-87-2CO

Fraszka 2011.03.28

IT.IY.6140.5.2011

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.201 Ir o udzielenie
informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
- Gmina Fraszka w latach 2009-2010 nie miała stałej umowy z firmą na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- w miarę potrzeb, każdorazowo telefonicznie zlecano wykonanie usługi
wyłapywania bezdomnych zwierząt
- w 2009r wyłapano i przekazano do schroniska 2 bezdomne psy
w 2010r wyłapano i przekazano do schroniska również 2 bezdomne psy
- koszt wyłapania i przekazania do schroniska 2 psów w 2009r, to 1.200,00 zł
jednorazowo 600zł, płatne przelewem po otrzymaniu faktury
- koszt wyłapania i przekazania do schroniska 2 psów w 2010r, to 2.000,00 zł
jednorazowo 1000,00zł forma płatności tak jak w2009r.
Usługi na rzecz Gminy Fraszka w w/w zakresie wykonywała „ Fundacja
ZWIERZYNIEC" Wieluń, ul. 18 Stycznia 131.
Otrzymują:
1.adresat
2.a/a.

J RZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU
18-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
'el. (077) 4066200-202
fa\.(077) 4066228

GK-V.6140.L2.2011

Prudnik, dnia 30 marca 2011 r.

Fundacja Pro - Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2011 r. dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że zgodnie z art. 3 pkt 2 ust 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236 póz. 2008 z późniejszymi zmianami/ Gmina
Prudnik organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.
Ginina Prudnik od 1994 roku wspólnie /.. innymi giińnaini partycypuje w kosztach
utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej.
Koszty utrzymania schroniska dzielone są proporcjonalnie do liczby mieszkańców
danej Gminy i pomniejszane są o wpływy z tytułu sprzedaży psów.
W 2009 r. koszt utrzymania schroniska dla Gminy Prudnik wynosił 30.220,80 zł.
Z terenu gminy zostało wyłapanych 50 psów, średni koszt utrzymania jednego psa
dziennie wynosił ok. 5,90 zł.
Z terenu Gminy Prudnik w 2010 roku schronisko przejęło 39 psów. Średni koszt
utrzymania l-go psa dziennie wynosił ok. 6.46 zł. Koszty utrzymania schroniska dla
Gminy Prudnik za 2010 r. wynosiły 34.793,75 zł. + koszty remontu boksów
15.040,93 zł.
Udział Gminy w bieżących kosztach utrzymania jest płatny w miesięcznych ratach
w wysokości 1/12 przypadającego udziału.
Otrzymują:
(\) Adresat
2. a/aGK
D.Ś.
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta.racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2011 19:39
Fwd: Fw: dot. udzielenia informacji publicznej - gmina Reńska Wieś

UG Reńska Wieś

--- Original message follows —
Temat: Fw: dot. udzielenia informacji publicznej - gmina Reńska Wieś
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 06-04-2011 18:07

— Original Message —
From: Ochrona Środowiska UG-Reńska Wieś
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Wednesday, April 06, 2011 2:30 PM
Subject: dot. udzielenia informacji publicznej - gmina Reńska Wieś
Witam serdecznie

W nawiązaniu do przesłanego emaila z dnia 24.03.2011 r dot. udzielenia informacji
publicznej przekazuję informację na zadane pytania dot. „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu":
AD1.

W 2009r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a
Gminą Reńska Wieś która dot. kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami
żyjącymi na terenie Gminy Reńska Wieś. Kompleksowa opieka o której mowa
powyżej dotyczy m.in.:
• wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Reńska Wieś,
• transportu psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzonego
przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu,
• zapewnienie godziwych warunków pobytu w schronisku, w tym stałą
opiekę weterynaryjną obejmującą obowiązkowe szczepienie i leczenie na
terenie schroniska,

AD2. W 2009r na koszt gminy zostały odebrane 2 psy, natomiast w 201 Or 1 pies,
AD3. Zgodnie z umową o której mowa w AD.1 zleceniodawca (Gmina Reńska Wieś)
przekazuje zleceniobiorcy miesięczną dotację w wysokości 248zł brutto za
jednego psa przebywającego w schronisku. Mając na uwadze powyższe w 2009r
roku gmina poniosła koszty w wysokości 744zł natomiast w 201 Or - 2480zł.
W 2009r przeznaczono również kwotę w wysokości 4882,99zł, a w 201 Or kwotę
2139,03zł na usługi weterynaryjne, zakup karmy itp. które były związane z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami.
Z poważaniem
G.W
J.F

2011-04-06

Rudniki, dnia 28.03.2011

Fundacja Pro-AnimalsNa pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wyjaśniam:
1. w roku 2009 i 2010 Gmina Rudniki nie miała zawartych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,. W ciągu 2 lat udzielono 2 zleceń na wyłapanie
bezpańskich psów dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZAMEX" Dorota
Kufel, ul. Ks.Fr. Wyciśliska 3, 42-610 Miasteczko Śląskie;
2. w roku 2009 z terenu gminy odebrano l psa, w roku 2010 odebrano 2 psy;
3. koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł l 915,00 zł i była to
jednorazowa płatność za transport psa i umieszczenie psa w schronisku;
koszt realizacji całego zadania w roku 2010 wyniósł 2 488,80 zł i była to
jednorazowa płatność za transport psa i umieszczenie go w schronisku.

Qf

6140,2 lOlł

Skarbimierz Osiedle, 09.05.2011 r.

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.03.2011 oraz maiła z dnia 04.05.2011 r. odnośnie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Skarbimierz przekazuje
odpowiedzi na zadane w w/w wniosku pytania:
L

1. Dnia 17.09.2009 r. gmina podpisała umowę na odłów ł zapewnienie utrzymania do
czasu adopcji bezdomnych max. 3 psów miesięcznie z terenu Gminy Skarbimierz
odłowionych w okresie od 21.09.2009 r. do 31.12.2009 r. w tym przewiezienie
i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im właściwych warunków
bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w szczególności
ustawy o ochronie zwierząt z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Brzegu przy ulicy Saperskiej l, 49-300 Brzeg. Przed zawarciem umowy były
zlecane pojedyncze wyjazdy w celu wyłapywania bezdomnych zwierząt
2.

Dnia 01.01.2010 r. gmina podpisała umowę na odłów i zapewnienie utrzymania do
czasu adopcji bezdomnych rnax. 3 psów miesięcznie z terenu Gminy Skarbimierz
odłowionych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w tym przewiezienie
i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie uii właściwych warunków
bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawą, a w szczególności
ustawy o ochronie zwierząt z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Brzegu przy ulicy Saperskiej l, 49-300 Brzeg.

c.et

u.
Według danych gminnych wyłapano w 2009 r. 6 psów, a w 2010 r, 30 psów. W latach
2009 oraz 2010 było również sporo wyjazdów z próbą odłowienia psów.
Za utrzymanie jednego psa w przytulisku w roku 2009 ustalone było dzienne
wynagrodzenie w wysokości 11,00 zł, tj. 11,00 zł brutto x liczba dni x ilość psów
umieszczonych w przytulisku w okresie danego miesiąca rozliczeniowego, A w roku 2010
13,00 zł brutto.
Za jednorazowy odłów psa, przewóz do przytuliska ustalone było wynagrodzenie
w kwocie 200,00 zł. brutto. W przypadku wyjazdu na zgłoszenie i nie dokonanie odłowu psa
( np. ucieczka psa z miejsca). Zamawiający zobowiązany był ponieść koszty tego wyjazdu
w kwocie 200 zł. brutto. Płatność odbywała się systematycznie co miesiąc, po wystawieniu
faktury przez wykonawcę.
III.

Koszty realizacji całego zadania w 2009 r. tzn. koszty pobytu psów w przytuiisku,
koszty usług lekarsko-weterynaryjnych wyniosły 6.574J4 zł /słownie: sześć tysięcy pięćset
siedemdziesiąt cztery złote 74/100/. Natomiast w 2010 r. koszty zadania wyniosły 47,449,47
/słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 47/10G/.

WÓJT GMINY
SKOROSZYCE

Skoroszyce, dnia 01.04.2011 r.

RGiR.1431.2.2011.EZ
Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na

Państwa wniosek

z dnia 23.03.2011 r. w sprawie

udzielenia

informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania,
informuję co następuje:.
1. Od roku 1994 r. Gmina Skoroszyce posiada stałą umowę z Gminą Nysa w sprawie
wspólnego prowadzenia schroniska dla zwierząt, położonego na terenie Gminy Nysa
we wsi Konradowa. Zgodnie z ww. umową obsługa schroniska podejmuje czynności
na terenie Gminy Skoroszyce samodzielnie, dokonując lustracji Gminy lub na
wezwanie telefoniczne nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
2.

Ilość przyjętych psów w schronisku w Konradowej pochodzących z terenu Gminy
Skoroszyce wynosiła:
- w roku 2009

-14 psów

- w roku 2010 r. - 17 psów.
3. Udział Gminy Skoroszyce w utrzymaniu schroniska stanowi procent ogólnych kosztów
stałych utrzymania schroniska w ciągu bieżącego roku w stosunku do ilości zamieszkałej
ludności na terenie Gminy Skoroszyce wg stanu na dzień 31 grudnia roku oprzedzającego
rok rozliczeniowy.
W 2009 r. udział Gminy Skoroszyce w utrzymaniu schroniska wynosił - 6 633,08 zł, a
w 2010 r.- 7 761,56 zł

aran
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
25 marca 2011 23:35
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

UG Strzelce opolskie

— Original message follows —
Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 25-03-2011 15:08

— Original Message —
From: UM Strzelce Opolskie
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, March 25, 2011 11:48 AM
Subject: FW: udzielenie informacji publicznej

From: Jolanta Szatkowska [mailto:j.szatkowska@strzelceopolskie.pl]
Sent: Friday, March 25, 2011 11:42 AM
To: um@strzelceopolskie.pl
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej

Strzelce Opolskie 25.03.2011

Gmina Strzelce Opolskie posiada zawartą umowę na wyłapanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i
przekazanie ich do schroniska z Panią Gabriela Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych - Wielobranżowych "GĄB!" z siedziba w
Żędowicach, od 16 stycznia 2009r. i nadal.

W 2010 przekazano

27 psów do schroniska

2009r. przekazano

19 psów do schroniska

i 4 koty

w 2010 wydatkowano 41.340PLN
w 2009 wydatkowano 23 360 PLN

2011-03-25
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płacono przelewem , ryczałt za miesiąc oraz umieszczanie bezdomnego zwierzaka w schronisku

Z poważaniem,
J.szatkowska

From: UM Strzelce Opolskie [mailto:um@strzelceopolskie.pl]
Sent: Wednesday, March 23, 2011 8:07 AM
To: m.zelazna@strzelceopolskie.pl; k.mos@strzelceopolskie.pl; j.szatkowska@strzelceopolskie.pl;
ril@strzelceopolskie.pl
Subject: FW: udzielenie informacji publicznej

From: elzbieta namyslowska-opach [mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org]
Sent: Tuesday, March 22, 2011 9:10 PM
To: um@strzelceopolskie.pl
Subject: udzielenie informacji publicznej

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Chrzanów,2011.03.22
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
KRS: 0000293995 Regon: 120595351

tel. 0510921 063

http://proanimals.org

Urząd Miejski Strzelce Opolskie
Pl. Myśliwca l
47-100 Strzelce Opolskie

2011-03-25
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OF

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 201 1 23:43
Temat:
Fwd: Fw: Informacja publiczna
U G Świerczów
--- Original message follows —
Temat: Fw: Informacja publiczna
Od: eizbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Data: 04-04-2011 21:13

— Original Message —
From: Rolnictwo UG Świerczów
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, April 04, 2011 8:38 AM
Subject: Informacja publiczna
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 22 marca 2011 r. informuję, że:
1. Gmina Świerczów w 2009 r. i 2010 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla:
a) Marek Dziuba, Żelazna, ul. Nadodrzańska 5
b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3
2. 2009 rok - 6 psów
2010 rok-5 psów
3. 2009 rok - 4343,20 zł
2010 rok-2671,20 zł
Opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusów 6012 (20110403)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

?m 1.

Strona l z 4

Argos/BOZ
Od:
"Jolanta. racka" <jolanta.racka@proanimals.org>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 201 1 21 :40
Temat:
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
UG Tarnów Opolski
--- Original message follows --Temat: Fw: udzielenie informacji publicznej
Od: elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org>
Do: "Jolanta Racka" <jolanta.racka@proanimals.org>

Data: 28-03-2011 14:48

Original Message
From: Ochrona Środowiska UG Tarnów Opolski
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, March 28, 2011 8:13 AM
Subject: RE: udzielenie informacji publicznej
W związku z zapytaniem Gmina Tarnów Opolski informuje:

<!--[if !supportl_ists]->3. <!--[endif]-->czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe
umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie
im opieki?
Gmina Tarnów Opolski w 2009r. miała zawartą umowę z firmą „ZAMEX" Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ul. Śląska 129, 42-610 Miasteczko Śląskie. Ta sama firma w 2010r.
świadczyła usługi na podstawie zleceń, bez umowy.
<!—[if !supportLists]-->3. <!—[endif]—>jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt
(psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w
2010 roku?
W 2009 r. wyłapano l psa,
W 2010 r. wyłapano 7 psów
<!-[if !supportl_ists]->4. <!--[endif]->jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt
realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Koszty w 2009 r. - 1512,80 zł
W 2010 r.-7198,00 zł
Opłata była jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz za wyłapanie zwierzęcia.

Pozdrawiam

2011-03-28
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Małgorzata Bahryj
Tel. 77 46 40 862

Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

From: Urząd Gminy [mailto:ug@tarnowopolski.pl]
Sent: Friday, March 25, 2011 7:57 AM
To: 'Wójt'; V-ce Wójt; OŚ; Janusz Borowiak; Sekretarz
Subject: FW: udzielenie informacji publicznej

From: eizbieta namyslowska-opach [mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org]
Sent: Thursday, March 24, 2011 6:26 PM
To: ug@tarnowopolski.pl
Subject: udzielenie informacji publicznej

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

Chrzanów,2011,03.24

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
KRS: 0000293995 Regon: 120595351

tel. 0510921 063

http://proanimals.org

9011-0^-98

Tułowicednia05.05.20Ilr.

EL i 431.6.20 J i
FUNDACJA PRO ANIMALS- NA POMOC ZWIERZĘTOM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
UL, ŹEROMSKIEGO 6
32-560 CHRZANÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 roku informują, że spodnie
z Rozpomidzesiiern Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1.998
roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierzaj (D/.('.Nr 116,
póz,753) Rada Gminy Tulowice Uchwałą Nr Y/45/03 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tukwice ustanowiła sposób
wyłapywania bezdomnych zwierząt, które uciekły , zabłąkały się lub /ostał}- porzucone pr/ez
C ' i ' » u i e k a , a nie istnieje możliwość ustalenia \\ktscicida lub innej osoby pod której opieką
zwierzę pozostawało.
Usługa wyłapywania i prze\ • 'lenia zwierząt wykonywana jest aa podstawie terminowych
umów zawieranych z podmiotem uprawnionym.
Niemniej jednak staram) MC jak najmniej korzystać z tych usług i w związku z tym dla
większości bezdomnych zwierząt znajdujemy nowe miejsca pobyto, u nowych właścicieli na
terenie gminy Tułowice .
W 200*) roku w (}minie Tułowlce wyłapano 5 bezdomnych psów
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2340,0(1 złotych. Forma płatności --jednorazowa za
••;.i/d. wyłapanie psa i urnics/c/enie u schrt>nisku.
W 2010 roku Gminie Tułowice wyłapano 2 bezdomne psy. Koszt realizacji
zadania wyniósł OuO.OO złotych. Forma płatności - jednorazowa za dojazd, wyjapa
oraz umieszczenie w schronisku .
Sporządziła
Teresa Dąbrowska

Z poważaniem

^-"' ''^-::-r:

Urząd Gminy Turawa
46-045 TURAWA,
ul. Opolska 39c
telefony: 0777 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: rolnictwo@turawa.pl

Turawa, l l k w i e t n i a 201 l r.
OS.II. 6140.3.2011

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i s k u t k ó w
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w

latach

2009-201 Or., Urząd Gminy Turawa przedkłada poniżej informacje w przedmiocie sprawy:
1.

Gmina Turawa posiada podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezpańskimi zwierzętami
z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" z siedzibą ul. Ligudy 12, 45-109 Opole.

2.

Liczba przekazanych zwierząt z terenu Gminy Turawa oraz wielkość środków przekazana
w okresie 2009 - 2010 r. przedstawia tabela poniżej.

lp

Liczba zgłoszeń

Liczba przekazanych zwierząt
z terenu Gminy Turawa
[szt]

1

2009 r.

2

1

Wielkość środków przekazanych
przez Gminę Turawa
[PLN]

2010 r.

2009 r.

20 10 r.

2009 r.

20 10 r.

3

1 pies

1 pies
3 koty

951,00

1488,20

(w jednym przypadku
brak psa)

3. Formą płatności za opiekę nad przekazanymi

zwierzętami była jednorazowa oplata

za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Z poważaniem

Z up. W Ó J
mgr Stanisława
Sekretarz
Otrzymują:
^Q Fundacja Pro Animals -NaPomoc Zwierzętom ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów
2.. a/a

Wilków, 05.04.2011 r.
Urząd Gminy
w Wilkowie
ODO.1431.5.2011.KW

Fundacja Pro Animals
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Odpowiadając na pismo z dnia 22 marca 2011 r. dotyczące udostępnienia
informacji publicznej, informuję jak niżej:
1. Urząd Gminy działa na zasadzie umownej tzn. na zgłoszenie telefoniczne
w przypadku pojawienia się bezdomnego psa lub kota. Firma nazywa się:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" Dorota Kufel ul. Ks. F. Wyciślika 3,
42-610 Miasteczko Śląskie, która wyłapuje bezdomne zwierzęta i przekazuje
do schroniska: Schronisko dla zwierząt Anna Czempik, ul. 1-go Maja,
42-674 Miedary, gdzie jest utrzymywany przez trzy miesiące na koszt Gminy;
2. W 2009 r. wyłapano 1 psa, który był utrzymywany na koszt gminy,
a w 2010 r. wyłapano 2 psy;
3. Koszt realizacji w 2009 r. wyniósł 927,00 zł. natomiast w 2010 r. wyniósł
2025,20 zł., w tym dojazd do Gminy oraz dowóz psa do schroniska, wyłapanie
psa, usługi schroniska z opieką weterynaryjną (3 miesiące).

Wójt Gminy
Zdyt

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
POWIAT KRAPKOWICKI - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zdzieszowicc, dnia 7.04.2011 r.

OR.1431.3.2011.AM
ISO 9001:2001

Fundacja Pro-Animals
ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów
Gmina Atrakcyjna
Dla Inwestora

Gmina Przyjazna
Środowisku

Grunt Na Medal

Przejrzysta Gmina

Gmina Fair Play
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 marca 2011 r. dot. udzielenia
informacji związanych ze opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywaniem informuję, iż Gmina Zdzieszowice w roku 2009 oraz 2010 miała
zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem
610
Wielobranżowym „ZAMEX", Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42
Miasteczko Śląskie. W omawianych latach odbywały się planowane wcześniej
objazdy - raz w miesiącu oraz zaplanowano też możliwość korzystania z tzw.
interwencji. W wyniku tych wszystkich objazdów wyłapano łącznie w roku 2009 -13
psów, natomiast w roku 2010 - 16 psów, które następnie były umieszczane w
Schronisku dla Zwierząt z siedzibą w Miedarach ul. l-go Maja, 42-676 Miedary. Z
każdorazowej usługi wyłapywania psów sporządzano specjalny protokół wyłapywań,
który znajduje się z referacie finansowym.
Łączna kwota środków pieniężnych przekazana w formie abonamentu,
zarówno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie ich w
schronisku wyniosła w roku 2009 -15.900 zł, płatna w trzech ratach, natomiast w
roku ubiegłym kwota 17.000 - również płatna w trzech ratącj
Sporządził: Arkadiusz Mróz

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

47-330 Zdzieszowice, ul Bolesława Chrobrego 34
Tel,: +48 {0-77} 40 64 400, Fax. +48 (0-77) 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl, www.zdzieszowice.pi
NIP: 1990004025, REGON: 531413120
KONTO BANKOWE: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
Godziny pracy Urzędu: poniedziatek-plątek: 7:30 -15:30

Urząd Gminy Zębowice
ul. I. Murka 2
46-048 Zębowice
Zębowice 24.03.2011 r.
RÓG. 6140.1.2011

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

Dotyczy udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania".
Urząd Gminy w Zębowicach informuje, że:
- w 2009 i 2010 roku Gmina nie posiadała stałej umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt,
- nie było takiego zdarzenia,
- w związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów.
Natomiast gdyby na terenie naszej gminy wystąpiło zjawisko wałęsającego się psa,
Gmina starałaby się rozwiązać problem we własnym zakresie znajdując nowego opiekuna.
W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Gmina
ma podpisaną umowę z lek. wet. na obezwładnienie zwierząt przy użyciu specjalistycznego
sprzętu „Telinject Yario" (Broń Palmera), oraz wstępne badanie weterynaryjne
obezwładnionego zwierzęcia oraz przekazanie go właściwym służbą gminnym
lub weterynaryjnym
Czynności wymienione będą stosowane tylko wobec zwierząt błąkających
się i zachowujących się agresywnie oraz wzbudzających podejrzenie nosicielstwa chorób
zakaźnych lub chorych, stwarzających realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

z u p.

mgr Edmi<MLbci,ngosz
Zastępcfe Wójta

