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Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Sekretarz Gminy Baborów <sekretarz@baborow.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
28.11.2013 12:10

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Mon, 25 Nov 2013 16:17:00 +0100
Nadawca:Irena Sapa <isapa@baborów.pl>
Adresat:<sekretarz@baborow.pl>
SĘK. 1431.14.2013
Baborów 28.11.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie
Prezes Pani Agnieszka Lachowicz
Poniżej zamieszczam odpowiedź na wniosek.
W związku z przesłanym wnioskiem z dnia 23 listopada 2013 roku o udzielenie informacji publicznej dot. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami
i sposobu ich wyłapywania w 2012 roku w Gminie Baborów informuję co następuje:
1. Gmina posiadała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem w
Raciborzu ul. Adamczyka 10.
2. Schronisko to zapewniało również stałą opiekę nad przyjętymi zwierzętami z gminy Baborów.
3. W 2012 roku wyłapano w gminie Baborów 4 bezdomne psy.
4. Koszt realizacji całego zadania, które polegało na wyłapaniu i dostarczenie bezdomnych
psów do schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne, zakup smyczy wyniósł w 2012 roku 5601,10
złotych.
Forma płatności - po otrzymaniu faktury za wykonaną usługę lub za zakupiony towar płacimy przelewem.
Z poważaniem Sekretarz Gminy Dariusz Kasków
From: Urząd Miejski w Baborowie [mailto:um@baborow.pl]
Sent: Monday, November 25, 2013 8:13 AM
To: Sekretarz Gminy Baborów; Irena Sapa
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 23 Nov 2013 03:26:36 +0100
Nadawca:opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat:<um@baborow.pl>, <sekretariat@biala.qmina.pl>, <ug@bierawa.pl>, <ug(g)branice.pl>,
<um@brzeq.pl>f <um@bvczvna.pl>. <uq@chrzastowice.pl>, <info(a)cisek.pl>,
<uq@qminadabrowa.pl>, <urzad@dobrodzien.pl>, <uq@dobrzenwielki.pl>,
<ug@domaszowice.pl>, <poczta@gloqowek.pl>, <um@qlubczyce.pl>, <umig@qlucholazy.pl>f
<urzad(5)qoqolin.pl>, <um@gorzowslaski.pl>, <umOgródków.pl>, <uq@izbicko.pl>,
<ug@jemielnica.pl>, <ugkam69@inteha.pl>, <sekretariat@kedzierzynkozle.pl>,
<umig@kietrz.pl>, <um@kluczbork.pl>, <umiq@kolonowskie.pl>, <uq@komprachcice.pl>,
<korfantow@korfantow.pl>, <umig@krapkowice.pl>, <ug@lasowicewielkie.pl>,
<um@lesnica.pl>, <lb@lewin-brzeski.pl>, <urzad@lubrza.opole.pl>,
<lubsza@lubsza.uq.qov.pl>, <uq@lambinowice.pl>, <uq@lubniany.pl>, <uq@murow.pl>,
<urzad.miejski@namyslow.eu>

Jędrzejów, 23.11.2013 r.

OR.I431.51.2013

Biała, dnia 25 J 1.2013 r.

Pani
Agnieszka Lech o wieź
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na prośbę udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
1. Z kim gmina miaia w 20l2r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
W 2012r. Gmina Biała podpisała umowę na wyłapywanie zwierząt z firmą „GAB1", ul.
Dworcowa 24, 47-120 Żfdowkc.
2. Z kim gmina miała w 20l2r, stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom?
W 2012r. Gmina Biała podpisała umowę na zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z firma „GABf", ui. Dworcowa 24, 47-12(1 Ż$d0wiee.
3. Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012r. na koszt gminy?
W 2012r wyłapano 6 bezdomnych psów.
4. Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka,
usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne)} jaka była forma
płatności za opieką (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inną)?
Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 20l2r, -11,801,00 zł. Płatności dokonywane były
w formie przelewów na podstawie wystawionych przez firmę faktur.

*• ao.vbw

ORG
2013
RGM 6140.17.2013

Bierawa2.12.2013r.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
W Polsce
Oddział Opole
45-008 Opole ul. Katedralna 6/4

Dotyczy :wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na Wasze zapytania Urząd Gminy Bierawa informuje :
l. W 2012 roku na terenie Gminy Bierawa wyłapano 11 szt. zwierząt piesków
(w tym 9 bezdomnych).
2 Żadne z tych zwierząt nie były poddawane sterylizacji.
3. Wszystkie zwierzęta znalazły swoich oraz nowych właścicieli.
Gmina Bierawa nie miała żadnej stałej umowy , a sprawy doraźne były wykonywane przez
pracownika UG Bierawa
Z tego tytułu Gmina nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów
W razie jakichkolwiek dalszych pytań proszę o kontakt pod nr 077 4872 250 lub
maił rolnictwo@bierawa.pl
Sporządził
Michał Klimek
Specjalista d/s rolnictwa i ochrony zieleni

Otrzymują;
1 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole 45-008
Opole ul. Katedralna 6/4 toz.opole@wp.pl
2 a/a
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Branice <ug@branice.pl>
opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
26.11.2013 12:19

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informuję, że :
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie/odławianie
bezdomnych zwierząt? Przedsiębiorstwo Komunalne sp. zo.o.w Raciborzu
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom? Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.w Raciborzu
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy? 3 psy
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych przez gminę w
2012 r.
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)? 3516
zł.
Z up. Wójta
Małgorzata Marchel
Sekretarz Gminy Branice

Brzeg, dnia 09.12.2013r.
UOŚ.III.1431.3.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.11.2013r., o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Brzeg zadania pn. "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż:
Ad.2.
W 2012r. w ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Brzeg posiadała zawarte
umowy z:
- Zakładem Higieny Komunalnej sp. z o.o., z siedzibą w Brzegu przy ul. Saperskiej l, w zakresie
sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w miejscu ich tymczasowego przebywania w
Brzegu, przy ul. Kruszyńskiej (Przytulisko "Przytul Psisko"), do czasu umieszczenia ich w
schronisku.
- z lekarzem weterynarii, Panem Waldemarem Banachowskim, prowadzącym wówczas gabinet
weterynaryjny w Brzegu przy ul. Brzechwy 3 (obecnie gabinet zlokalizowany jest w Brzegu
przy ul. Starobrzeskiej 12) w zakresie sprawowania opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Brzeg.
Za świadczenie usług z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Zleceniobiorcy otrzymywali
wynagrodzenia miesięczne ryczałtowe.
Ad.l.
W 2012r, na terenie Gminy Brzeg prowadzony był interwencyjny odłów zwierząt, którym zajmował
się Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o., w ramach umowy o sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w miejscu ich tymczasowego przebywania w Brzegu, przy
ul. Kruszyńskiej (Przytulisko "Przytul Psisko").
Za świadczenie usług polegających na odłowie bezdomnych zwierząt, Zleceniobiorca otrzymywał
wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe.
Ad.3.
W 2012r. na koszt gminy odłowiono 119 sztuk bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy
Brzeg, z czego do adopcji trafiło 87 zwierząt, natomiast do swoich dotychczasowych właścicieli
wróciło 26 zwierząt.
Ad.4.
W 2012r. na realizację zadań mających na celu zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Brzeg wydatkowano łącznie 155.417,48 zł, z czego:
- na obsługę przytuliska, opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakup karmy
dla wolnożyjących kotów w okresie zimowym wydatkowano 115,417,48zł,
- na prace remontowe i inwestycyjne na terenie przytuliska (w tym: powiększenie terenu
przytuliska, uporządkowanie terenu, remont oraz budowa nowego ogrodzenia, remonty bram i
furtek) wydatkowano: 39.900,00zł.

Q

Roundcube Webmail :: Byczyna inf dot. 2012 roku

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=64&_mbox=..

Byczyna inf dot. 2012 roku
Szymon Kondracki <szymonkondracki@wp.pl>
opolskie@obrona-zwierzat.pl <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
13.12.201310:16

W nawiązaniu do Państwa prośby o krótka odpowiedź na poniższe pytania uprzejmie
informuje , iż
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt? GMINA BYCZYNA ZAWARŁA UMOWĘ Z FUNDACJA
GREY ANIMALS Z SIEDZIBĄ W S I EROS ŁAWICACH GM. BYCZYNA
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom? W RAMACH W/W UMOWY FUNDACJA GREY ANIMALS ,
ZAPEWNIA OPIEKĘ ODŁOWIONYM ZWIERZĘTOM
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy? 8
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych
przez gminę w 2012 r.
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka,
usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)? ŁĄCZNIE 16 TYŚ. OPŁATA RYCZAŁTOWA W WYSOKOŚCI 2 TYŚ.
ZA JEDNEGO PSA.
pozdrawiam Szymon Kondracki - Urząd Miejski w Byczynie

OS.1431.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgodnie z art. 4 ust. l
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. póz.

!, Gmina Chrzastowice w 2012 r. w zakresie odławiania zwierząt współpracowała
z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych ..GABI".
z s i e d z i b a w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24. Gmina działała na podstawie stałej
um OWA-.

2. Gmina Chrzastowice w 2012 r. w zakresie zapewnienia opieki

bezdomnym

zwierzętom współpracowała na podstawie stałych umów zawartych z:
- Stanisławem Firlik lekarzem weterynarii ..Klinika Weterynaryjna

Stanisław Firlik' 1

z .siedziba v\ Opolu przy ul. Poznańskiej 2:
- Janem Piskoń lekarzem weterynarii. ..Gabinet Weterynaryjny Jan Piskon" z siedziba
w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32;
4. \V budżecie gminy na realizacje Programu opieki nad zwierzętami w roku 2012
zarezerwowano l 7 000.00 /.!. ' l a k a suma, została leż zw\ciatkowuna.
jednorazowa za k o n k r e t n e zdarzenie.

Konna płatności

K/ 4 D t ^ t i f t ,

OSEK

CISKK
ul. Pfanetorza 52

RGM-«40.2.12,2013

Cisek, 26.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwieraj t
28-300 Jędrzejów
ul, 11 listopada 29

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 listopada 2013r,, dot. wniosku o udzielenie
informacji publicznej za rok 2012 nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że;
1.

Gmina Cisek w roku 2012 nie miała stałej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne
zwierzęta.

2. Gmina Cisek w roku 2012 nawiązała współprace ze Schroniskiem Racibórz,
ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz, tel.032/415 88 44, które prowadzone jest przez
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp.zo.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz
tel. 032/415-35-77. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r., z możliwością
przedłużenia.
3. W 2012 r., ilość psów wyłapanych/odłowionych na koszt gminy wyniósł O sztuk,
4. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania związanego z opieką nad zwierzętami
bezdomnymi wyniósł - 1737,99 zł.
Forma płatności -każdorazowa przelewem lub gotówką na podstawie wystawionej faktury
za wykonanie usługi związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,

a/a

>izy l a rys
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Dąbrowa, dnia 05 grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj, .świętokrzyskie
Poniżej udzielamy Państwu odpowiedzi do wniosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 25 listopada 2013 r.

1, Z kim gmina miała w 2012 r, stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
ad 1.) w 2012 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt osobie fizycznej.
2, Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom?
ad 2) w 2012 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom osobie fizycznej.
3. Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
ad 3) w 2012 r. odłowiono 11 szt. psów na koszt gminy.
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych
przez gminę w 2012 r.
4. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
ad 4) w 2012 r. koszt poniesiony na realizację zadania wyniósł 6770 zł.
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FW: uzupełnienie
Elżbieta Mojzyk <sekretariat.wojta@gminadabrowa.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
11.12.201315:25

nasz znak SĘK. 1431.53.2013

Uzupełnienie p-tu 1 i 2 do odpowiedzi nasz znak SĘK. 1431.53.2013
Marek Dziuba
Żelazna
49-120 Dąbrowa
Rudolf Szymainda - sekretarz Gminy Dąbrowa

1 1 l O Al . l

URZĄD MIEJSKI

Dobrodzień, dnia 13 * • /2, 2013 r.

-w Dobrodzieniu ^ _

> i -4,.; i 45-1SO Dobrc-diiai
uoorij^—"-"

Ta03S575lOO^K)2,faxw^.30
fax wew. 30
v

RL.1431.2,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek otrzymany drogą elektroniczną w dniu 23
listopada 2013 r. Urząd Miejski w Dobrodzieniu przekazuje dane wg punktów z wniosku:
1) 2) Zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z zapewnianiem opieki
weterynaryjnej w roku 2012 r. gmina Dobrodzień zlecała na podstawie umowy z
„WETKAM" Błażej Kamiński, Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 13
3) na koszt gminy w roku 2012 wyłapano 15 psów
4) koszt realizacji całych zadań wyniósł: 6.171,12 form ą płatności była jednorazowa
płatność.

Z poważaniem

zup, B U R M I S T R Z A
mgr uiź. Waldemar Krafczyl
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Sporządziła:
Łilima Adamska, tel. 34/35 75 J00 wew. 25
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[Spam] FW: informacja publiczna
Referat Ochrony Środowiska UG Dobrzeń Wielki
<ochrsrod@dobrzenwielki.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
10.12.201311:43

Or.1431.33.2013

Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek z dnia 23.11.2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że:
1.
W 2012 r. Gmina Dobrzeń Wielki udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie/odławianie Panu
Markowi Dziuba miejscowość Żelazna;
2.
W 2012 r. Gmina Dobrzeń Wielki udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie opieki Panu Markowi
Dziuba miejscowość Żelazna;
3.
W 2012 r. wyłapano/odłowiono 16 psów na koszt gminy;
4.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 9100,00 zł. Forma płatności -jednorazowo po
wykonaniu zlecenia.
Z poważaniem
Czesław Sankowski

Urząd Gminy Domaszowice
ul.Główna 26,46-146 Domaszowice
woj, opolskie
REGON 000532895 NIP 75241-55401
tel./fax 77 410 82 50 ,410 82 85

Domaszowice, dnia 29 listopada 2013 r.

OR. 1431.39.2013

Stówa rży sznie Obrona Zwierząt
Jędrzejów,
woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23 listopada 2013 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuję że:
- Gmina Domaszowice
posiada podpisaną
umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z PUPHW „Gabi" Gabriela Bartoszek ul. Dworcowa
24 Żędowice, 47-120 Zawadzkie.
- nie posiadamy podpisanej stałej umowy ze schoniskiem ponieważ schroniska
w woj. opolskim i województwach ościennych z uwagi na przepełnienie
odmówiły podpisania stosownej umowy.
- W roku 2012 tutejsza gmina odłowiła i przeprowadziła adopcje 3 bezdomnych
psów.
- Koszt całego zadania związanego z opieką nad bezdomymi zwierzętami w
2012 roku wyniósł 584 zł.

mgr Zeń

tarski

MO. fax 406W06

NLROS.IV.1431.14.2013

Głogówek, dnia 26.11.2013r.
Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt"
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielam następujących
odpowiedzi.
Ad. l Gmina Głogówek od 27 września 2011 r. ma zawarte porozumienie z gminą
Kędzierzyn - Koźle, którego przedmiotem jest kompleksowa opieka obejmująca wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy Głogówek na zgłoszenie Gminy, ich transportu do
schroniska 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.
W przypadku bezdomnych kotów gmina Głogówek ma zawarta umowę na ich
odławianie z przekazaniem do schroniska w Chorzowie z Panią Gabrielą Bartoszek
prowadzącą działalność gospodarczą pod firma PUPHW „Gabi" Żędowice.
Ad.2 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy
realizowane jest przez pracowników w/w podmiotów zgodnie z treścią porozumienia i
umowy.
Ad.3 W 2012 roku z terenu gminy Głogówek wyłapano 18 psów.
Ad.4 Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 25.227,44 zł. Forma
płatności w przypadku bezdomnych kotów była jednorazowa, natomiast w przypadku
bezdomnych psów wysokość opłaty oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w schronisku.

Sporządziła: Mięta Samotus
p.o. SH:!-vf< H TA R Z
<3 M i N Y O t. C »O O V"1-,' S s<

U R Z Ą L) M i K ,j S K i
W GŁUBCZYCACH
ul.Niepodlegtośd 14, 48-100 Głubczyce
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Głubczyce, dn. 28. 1 1 .20 1 3r.

OA.1431.51.2013

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

Dot.: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.
Odpowiadając na pismo z dnia 23.11.2013 r. informuję:
Pyt. 1. Z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głubczyce zajmuje się Straż
Miejska w Głubczycach oraz
Przedsiębiorstwo Komunalne spół. z o. o.,
ul. Adamczyka 10, 47 - 400 Racibórz.
Pyt. 2. Z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?
Gmina Głubczyce posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym
spół. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47 - 400 Racibórz, tel. 032/415-35-77, fax. 419-07-17, które
prowadzi schronisko. Umowa została zawarta dnia 03.03.2008r. na czas nieokreślony.
Pyt. 3. Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012r. na koszt gminy?
W 2012 roku z terenu Gminy Głubczyce zostało odłowionych 18 bezdomnych psów.
Pyt. 4. Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 20.178,00 zł. Stosowana forma
płatności jednorazowa i ryczałtowa.
Otrzymują:
J_. Adresat,
2. a/a.

Głuchołazy, dnia 25.11.2013 rok
SM.030.6.2013.TD

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
opolskie@obrona-zwierzat.pl
dotyczy: maił z dnia 23.11.2103 roku.
W nawiązaniu do Państwa maiła z dnia 23.11.2103 roku. poniżej przesyłam informacje
związane ze sprawą:
Ad. l - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Konradowa 2, NYSA 48 Tel. 77-431 04 99. Organ prowadzący schronisko - Gmina Nysa. Umowa nr RL/8/98 z
czerwca 1998 roku.
Ad. 2 - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Konradowa 2, NYSA 48 Tel. 77-431 04 99. Organ prowadzący schronisko - Gmina Nysa. Urnowa nr RL/8/98 z
czerwca 1998 roku.
Ad. 3 - 40;

300.
dnia 29
300.
dnia 29

Ad. 4 - Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Głuchołazy na rok 2012 w kwocie 45916 zł. według poniższej tabeli:

Lp.

Jednostka realizująca

Straż Miejska i Wydział
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

Schronisko
w Konradowej

Środki
finansowe

Zadania

5000

Zapewnianie opieki zwierzętom domowymi
i gospodarskim. Zapewnianie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Podejmowanie interwencji w sprawach
kotów wolno żyjących, sprawowanie opieki nad kotami
wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sterylizacje,
kastracje, leczenie.

40916

Sterylizacje, kastracje zwierząt przyjętych do Schroniska.
Zapewnianie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
domowym z terenu gminy Głuchołazy. Zapewnianie
całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Głuchołazy, transport odłowionych zwierząt

Z wyrazami szacunku...
Komendant SM Głuchołazy
Tomasz DZIEDZIŃSKI

T.D. /tel. 77 409 21 OS/

2013-11-2521:55
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Gorzów Sl. 27.11.2013r.
GRL-III.1431.12.2013
GRL-III.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.11.2013r. informuję, iż firmą świadczącą nam
usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz umieszczenie ich w schronisku
„ ZWIERZYNIEC" mieszczącym się w Wieluniu ul. 18-go Stycznia 131 jest Firma
Usługowo Handlowa „Oskar" reprezentowana przez Pana Sławomira Gizlera zam. Olesno
ul. Rynek 22/1.
W ramach realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śl. w 2012r. wyłapano
i przekazano do schroniska 9 bezdomnych psów.
tutejszy Urząd za usługę do 5 sztuk
Zgodnie z § 5 obowiązującej wówczas umowy
wyłapanych psów w ciągu roku dokonywał miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia
natomiast za 6 sztukę i więcej dokonywał zapłaty po otrzymaniu rachunku .
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 11550,00 złotych.
Burmistrz Gorzowa Sl.
mgr inż. Artur Tomala
Sporządziła: JW

Grodków 26 listopada 2013
GK.III.604.154.2013.MD
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Burmistrz Grodkowa w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje:
1. Gabriela Bartoszek zam. ul. Dworcowa 24, 47-120 Zędowice, prowadzącą działalność pod nazwą
P. U. P. H. W. „GABI" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Zędowice,
2. a) Gabriela Bartoszek zam. ul. Dworcowa 24, 47-120 Zędowice, prowadzącą działalność pod nazwą
P. U. P. H. W. „GABI" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Zędowice,
b) Grodkowskie Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „MISIEK"
3. w 2012r. na koszt gminy odłowiono 34 szt. bezpańskich psów
4. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012r. - 52 589,09 zł brutto. Forma płatności była
oparta na bieżącej ewidencji przebywających zwierząt.

Sprawę prowadzi:
Miłosz Dębowski
Te. 7 7 4 0 4 0 3 1 5

Koundcube Webmail :: Udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Kopia
Data
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Udzielenie informacji publicznej
darek <darek.b@izbicko.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
Marzena Czech <marzena.s@izbicko.pl>
25.11.2013 12:37

Dzień dobry.
W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.11.2013 r. dot. sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przekazuję następujące
informacje
1. Gmina Izbicko odławia bezdomne zwierzęta jeżeli zaistnieje taka potrzeba przy pomocy firmy zewnętrznej tj.
PUPHW "Gabi", 47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24.
2. Gmina Izbicko na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miała podpisana umowę z Gabinetem
Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32
3. w 2012 r. wyłapano 7 psów i 3 koty
4. Koszt (wyłapywania/odławiania, usług weterynaryjnych) wyniosła 10 292,01 zł
Pozdrawiam
Dariusz Bekiersz
Urząd Gminy w Izbicku

ai/OSti*

Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego
oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.

WÓJT GMINY JEMIBŁNICA

47-133 JEMIELNICA ul. STRZELECKA 67
TEL. 774623500 , FAX 774623510
www.jemielnica.pl

ug@jemielnica.pl

Jemielnica, dnia 27.11,2013 r.
OR.1431.39.2013

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Jędrzejów
Na podstawie art. 61, w związku z art 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznych poniżej udzielam odpowiedzi na wniosek z dnia
23 listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej:

1. Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
P,U,P,H.WUGABI", GabrielaBartoszek47-120Żędowice ul. Dworcowa 24
2.1 kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?

Zgodnie z umową z firmą P.U.P.H.U „GABI" bezdomne zwierzęta kierowane sq do Fundacji
„Mali" bracia „ w Opolu lub do schroniska „SOS dla zwierząt „ w Chorzowie
3. Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r, na koszt gminy?
W2012 r, wyłapano dwa bezpańskie psy
4. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka,
usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności
za opiekę [jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Opłata jednorazowa 3 048,80 (1524,40x2 psy)
otrzymuje:

ZAST

1. adresat

2. A/a

Sekretarz

ÓJTA

Roundcube Webmail :: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...
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Temat
Nadawca

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Jasia <j.lubieniecka@vp.pl>

Odbiorca
Data

<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
03.12.2013 11:08

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 listopada 2013 r. o udzielenie informacji publicznej niniejszym informuję:
ad.1. Gmina Kamiennik ma podpisaną umowę
P.H.P.H.W."Gabi" Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice tel 506132566 e-mail
puphwgabi@poczta. onet. pl Umowa z dnia 06. 06.2012 r.
ad. 2. jak wyżej
ad. 3. w 2012 r. wyłapano 1 psa, który został przekazany do adopcji rodzinie z gm. Kamiennik
ad. 4. całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku to kwota 6.540,63zł w tym budowa przytuliska 6.006,63zł
Pozdrawiam
J.Lubieniecka

tel. 774312 135wew.11

e-mail j.lubieniecka@vp.pl

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

Temat
Nadawca
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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej API. 1431. 127. 2013
Karolina Derej <karolina.derej@kedzierzynkozle.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
25.11.201311:57

Witam,
odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 23 listopada
przekazuję odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania, przygotowane przez
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
l.

Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?

Gmina Kędzierzyn-Koźle posiada własne schronisko dla bezdomnych zwierząt,
które jest prowadzone przez miejską jednostkę organizacyjną Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Dlatego nie
podpisuje umów ani porozumień w tym zakresie.
2. Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom?

Gmina Kędzierzyn-Koźle posiada własne schronisko dla bezdomnych
zwierząt, które jest prowadzone przez miejską jednostkę organizacyjną Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Dlatego nie
podpisuje umów ani porozumień w tym zakresie.
3.

Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?

Informacje w tym zakresie posiada miejska jednostka organizacyjna
prowadząca schronisko - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w KędzierzynieKoźkk
4. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?

Koszt dokarmiania kotów wolno żyjących w 2012 roku wyniósł 9999,40 ń
(wydatkowane w ramach umów z organizacjami pożytku publicznego o
powierzenie realizacji zadania
publicznego w myśl ustawy o wolontariacie). Informacje w zakresie
pozostałych kosztów posiada miejska jednostka organizacyjna prowadząca
schronisko - MiejskLZajząd ________
Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
Uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Karolina Derej
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Schronisko dla zwierząt Kędzierzyn - Koźle, Gliwicka 20

Kędzierzyn - Koźle, 2013-11-27

Statystyka ewidencji zwierząt
od daty: 2012-01-01 do daty: 2012-12-31, rasa: pies

Razem przyjęto:
w tym:

259

Oddał właściciel:
Razem wydano:
w tym:

O
294

Odebranie:
- Odebranie ( Odebrał właściciel )
- Odebranie ( Nowy właściciel }

279
86
193

Zgon:
- Zgon ( Przyczyny naturalne )
- Zgon ( Zagryzienie )

4
4
O

Eutanazja:
- Eutanazja
- Eutanazja
- Eutanazja
- Eutanazja

9
5
2
O
2

( Powody medyczne )
( Obrażenia po wypadku )
{ Szczególna agresywność )
{ Starość )

Zaginięcie:

O

Zbiegnięcie:
- Zbiegnięcie ( Zbiegnięcie )

O
O

Kradzież:
- Kradzież ( Kradzież )

O
O

Zgon:
- Zgon ( Starość )

2
2

zgon:
- zgon ( po wypadku )

O
O
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Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
kietrz.pl <srod.rol@kietrz.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
27.11.2013 13:48

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23 listopada 2013 o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Miejski w Kietrzu uprzejmie informuje:
Ad.l. W 2012 r. gmina Kietrz zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.
Ad. 2. W 2012 r. gmina Kietrz zawarła umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz, które
jest administratorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu.
Ad. 3. W 2012 r. na koszt gminy wyłapano 8 bezpańskich psów.
Ad. 4. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9.890,00 zł. Po udzieleniu zlecenia przez gminę, wykonawca
każdorazowo wystawia fakturę VAT zgodnie z podpisaną umową.
Beata Młynarska
Urząd Miejski w Kietrzu
tel. 771 485 43 56, wew. 22
e-mail: srod.rol@kietrz.pl

l
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"UM Kluczbork - E.Bukowska" <ie@kluczbork.pl>
opolskie@obrona-zwierzat.pl
2013-12-30 13:27
Odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Kluczbork, dnia 30.12.2013r.
sygn. IE.1431.27.2013.EB
Stosownie do e-maila przesłanego Państwu dnia 24.12.2013r. i w odpowiedzi na
Państwa wniosek przesyłam stosowną informację:
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
Gmina Kluczbork w roku 2012 posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych, bezpańskich i wałęsających się zwierząt (psów) z terenu miasta i
gminy Kluczbork z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", 42-610
Miasteczku Śląskim, ul. ks. Franciszka Wyciślika 3.
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?
Gmina Kluczbork w roku 2012 posiadała podpisaną umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta
i gminy Kluczbork z Panem Adamem Kosarewiczem prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą "Przychodnia dla zwierząt", z siedzibą w Kluczborku,
ul. Żeromskiego 3

3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich)
utrzymywanych przez gminę w 2012 r.
W roku 2012 z terenu Gminy Kluczbork wyłapanych zostało 77 psów z tego:
- 42 psy trafiły do adopcji (nowych właścicieli),
- 23 psy zostały oddane właścicielom,
- 12 psów trafiło do schroniska dla zwierząt.
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup
bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
. Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach - 11.000,00zł
. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz środków dezynfekujących 1.392,20zł
. Utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczbork 36.900,00zł
. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczbork - 1.845,00zł
. Leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt - 4.159,99zł
. Zakup klatki pułapki do wyłapywania bezdomnych kotów - 185,75zł

Z poważaniem
Ewa Bukowska

Kolonowskie, 2013-11-26

GK.6141.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 23 listopada 2013 r. informuję:
1. Umowy zawarte były z :
- P.U.P.H.W. „Gabi" 47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24
- P.W. „ZAMEX" Dorota Kufel 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3.
2. Jakwpkt 1.
3. Wyłapano 8 psów.
4. Koszt realizacji zadania wyniósł 10.832,12 zł.
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Roundcube Webmail:: Maił

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=43&_mbox=..

Piotr Wójcik <piotr.wojcik@korfantow.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
04.12.2013 10:52

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informuję, że w 2012 r. na terenie
gminy Korfantów
Wyłapano 8 bezdomnych psów, które zostały przekazane do schroniska i poddane zabiegom sterylizacji i
kastracji.
Dodatkowo dwa bezdomne psy znalazły nowych właścicieli bez konieczności ich wyłapywania.
Gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem.
Zlecenia były interwencyjne w razie potrzeb firmie ZAMEX Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika.
Koszt kształtował się na poziomie 10078 zł
Piotr Wójcik
Inspektor ds. ekologii
Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
tel. (077) 434 38 20, wew. 47
fax (077) 434 38 17
e-mail: piotr.wojcik@korfantow. pl

Roundcube Webmail :: Gmina Krapkowice

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2465&_mb.

Gmina Krapkowice
Ania Wojtala <a.wojtala@krapkowice.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
13.12.2013 12:31

cal.pi
Krapkowice 2013-12-10

GGR.1431.15.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udzielam
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu w 2012 roku.
1.

Gmina Krapkowice posiadała podpisaną umowę z gabinetem weterynaryjnym lek. wet.
Andrzej Skóra, ul. Kozielska 1; 47-300 Krapkowice.

2.

Gmina Krapkowice posiada zawartą umowę z dnia 31.12.2010 r. z Fundacją „Mali Bracia Św.
Franciszka" z Opola, która obowiązuje do 31.12.2013 r. , umowę z dnia 28.02.2013 r. z Fundacją
„Fioletowy Pies" z Opola na czas nieokreślony oraz umowę z gabinetem weterynaryjnym lek.
wet. Andrzej Skóra.

3.
4.

W 2012 roku z terenu Miasta i Gminy Krapkowice wyłapano/odłowiono 31 psów.
Koszt realizacji zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2012 roku wyniósł
30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Płatności dokonywane były na bieżąco w oparciu o faktury wystawiane za opiekę nad
bezdomnymi psami.

Podpisał Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura

Informację przygotowała Anna Wojtala- podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Roundcube Webmail :: Informacja- Gmina Leśnica-uzupełnienie

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https: //poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 17&_mbox=..

Informacja- Gmina Leśnica-uzupełnienie
Piotr Prus - Urząd Miejski w Leśnicy <ren@lesnica.pl>
'opolskie soz1 <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
27.11.2013 13:09

cal.pi

W 2012 roku firma PLJPHW „Gabi" oddała psy wyłapane na terenie gminy Leśnica do:
- Fundacji „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu, ul. Ligudy 12, 45-102 Opole - 3 psy
- Fundacji „S.O.S. dla zwierząt", ul. Antoniów l, 41-508 Chorzów-Maciejkowice - 8 psów.
Piotr Prus
Urząd Miejski w Leśnicy
From: opolskie soz [mailto:opolskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, November 26, 2013 6:20 PM
To: Piotr Prus - Urząd Miejski w Leśnicy
Subject: Re: Informacja- Gmina Leśnica
Proszę o uściślenie odpowiedzi zgodnie z wnioskiem:
które schroniska zapewniały opiekę zwierzętom z Gminy Leśnica?
A. Lechowicz, SOZ

On 26.11.2013 15:20, Piotr Prus - Urząd Miejski w Leśnicy wrote:
Leśnica,
26.11.2013 r.

REN.6140.19.2013.PP

Stowarzyszenie
Obrona
Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 listopada 2013 r. o udzielenie informacji publicznej informuję, że w
2012 r. Gmina Leśnica miała podpisaną umowę z firmą PUPHW „GABI" z siedzibą
w Zędowicach, przy ul. Dworcowej 24. W ramach tej umowy firma wyłapywała bezdomne zwierzęta z terenu
gminy Leśnica i oddawała je do schronisk z którymi podpisała stosowne umów.
Firma miała także w zakresie obowiązków opiekę nad kotami wolnożyjącymi.
W 2012 roku ww. firma wyłapała z terenu naszej gminy 11 psów.
Całość zadania to koszt 20 408,00 zł. Płatność zgodnie z umową po wykonaniu usługi.
Piotr Prus
Referat Rolnicywa, Ekologii i Gospodarki
Urzędu Miejskiego w Leśnicy

Nieruchomościami

1. Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
2. Z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom?
3. Ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
4. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka,
usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inną)?

Ad, l
Gmina Lewin Brzeski w 2012 r. miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
„ZAMEX" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Ks.F.Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko
Śląskie.
Ad.2
Gmina Lewin Brzeski w 2012 r. miała stałą umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z firmą „ZAMEX" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Ks.F.Wyciślika 3, 42610 Miasteczko Śląskie, a doraźnej opieki udzielał Zakład Lecznictwa i Profilaktyki
Weterynaryjnej W.Grubiak, E.Saduś, ul. Opolska 24b, 49-345 Skorogoszcz.
Ad. 3
Na koszt Gminy wyłapano 15 psów.
Ad.4
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 26.175,90 zł. Forma płatność to przelew.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję iż:
l. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
ad. l gmina nie miała umowy ani nie zlecała wyłapywania/odławiania zwierząt.
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom?
2 psy przekazano do Fundacji zajmującej się adopcjami i opieką nad zwierzętami.
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
Złapano 2 psy
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
całkowity koszt zadania wyniósł 3809,98 zł.

Roundcube Webmail :: gmina Lubsza

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=48&_mbox=.

gmina Lubsza

Nadawca

Lubsza <iwona.rosinska@lubsza.ug.gov.pl>

Odbiorca
Data

<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
06.12.2013 12:30

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.11.2013r udzielam informacji na zadane pytania.
1. Gmina Lubsza w 2012 r. zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu ,,ZAMEX" ul. KS. Fr. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie.
2. W roku 2012 na koszt Gminy oddano do schroniska 5 szt. psów bezdomnych.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 9964,50 zł.
pozdrawiam
Iwona Rosińska UG w Lubszy

Roundcube Webmail :: info pub

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

info pub
Wojciech Maślej <osm@lambinowice.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
27.11.201308:27

informacja:
ad.1. PHU Markas, Marek Dziuba
ad.2. PHU Markas, marek Dziuba
ad.3. 17 sztuk
ad.4. 9050 zł
odpowiedzi udzielił:
Wojciech Maślej - prac UG Łambinowice
tel. 4311301 lub 691 597968
pozdrawiam

l
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https ://poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 14&_mbox=.

URZĄD GMINY ŁUBNIANY
46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
telefon: (77) 4 270 533 fax: (77)4 215 024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl

Łubniany, dnia 27.H.2013 r.
RG.143L5.2Q13.SK

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

W związku z wnioskiem z dnia 23.11.2013 r. (data wpływu: 25.11.2013 r.) o
udzielanie informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadań w
zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania
zawarte w przedmiotowym wniosku:
1.

Odławianiem bezdomnych zwierząt w 2012 roku na podstawie stałej umowy

zajmowało się przedsiębiorstwo o nazwie PUPHW „Gabi" Gabriela Bartoszek z s. 47-120
Żędowice, ul. Dworcowa 24. Natomiast w okresie przed podpisaniem ww, umowy odławianie
bezdomnych psów zlecano osobie fizycznej tj. Panu Markowi Dziubie zam. 49-120 Dąbrowa,
ul. Nadodrzańska 5.
2.

Za opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt biorących udział w zdarzeniach

drogowych w 2012 roku odpowiedzialna była Pani lek. wet. Anna Jezierska-Kupka
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Doggy Dream" Anna Jezierska-Kupka z s.
45-265 Opole, ul. J. Bytnara „Rudego" 15D/4.
3.

W 2012 roku na terenie gminy Łubniany wyłapano 2 szt. bezdomnych psów.

4.

Ogólny koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2012 roku wyniósł 1981 zł.

Otrzyniufa:

1. Adresat, na adres poczty elektronicznej: Qpolskje@pbrona-zwierzat.pl.

2. a/a.

J 'T

Roundcube Webmail :: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

informacja publiczna
Środowisko UG Murów <srodowisko@murow.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
26.11.201314:47

Witam,
odpowiadam na Państwa zapytanie dotyczące bezdomnych zwierząt.
1 . W 2012 roku Gmina Murów miała podpisaną umowę całoroczną na odbiór bezdomnych psów z firmą:
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno Handlowych-Wielobranżowych „GABI" Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa
24, 47-120 Żędowice
2. W 2012 roku Gmina Murów udzielała doraźnych zleceń dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z firmą
„Doggy Dream" z Opola
3,4. W 2012 roku wyłapano i przekazano do schronisk 6 bezdomnych psów. Koszt całego zadania wyniósł
9786,00 zł. Za każdym razem płacono za usługę na podstawie osobnego zlecenia (opłata jednorazowa).
Z poważaniem
Marcin Kuśnierz
Inspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 77 42 14 034 wew. 115
e-mail: srodowisko@murow.pl

www.murow.pl

loundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=74&_mbox=.,

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Sekretariat - UM Namysłów <sekretariat@namyslow.eu>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
17.12.201308:15
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Namysłów, dnia 1 6 grudnia 20 1 3 r.
Or. 1431. 59

.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.12.2013 r. uprzejmie
informuję, że:
Ad. l Gmina na swoim terenie prowadzi wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt. Podmiotem
zajmującym się tymi usługami na rzecz gminy jest Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - HandlowoWielobranżowych „GABI" Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. Gmina
Namysłów nie posiada stałej umowy na wyłapywanie/odławianie zwierząt.
Ad.2 Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Namysłów realizowała we
własnym zakresie.
Ad. 3 W 2012 roku zostały odłowione 3 psy.
Ad. 4 Koszt realizacji całego zadania, tj. wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne,
dokarmianie, zakup bud, kojców, inne wyniósł w 2012 r. 16 000,00 zł. Płatność oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem Krzysztof Jankowiak
Komendant Straży Miejskiej
w Namysłowie

From: Urząd Miejski w Namysłowie [mailto:urzad.miejski@namyslow.eu]
Sent: Friday, December 13, 2013 8:01 AM
To: sekretariat@namyslow.eu
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

From: opolskie soz [mailto:opolskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, December 13, 2013 3:21 AM
To: um@byczyna.pl; urzad@dobrodzien.pl; urzad@gogolin.pl; um@grodkow.pl;
um@kluczbork.pl; umig@krapkowice.pl; ug@lasowicewielkie.pl; urzad@lubrza.opole.pl;
u rząd, miejski @ na myslow.eu; um@niemodlin.pl; olesno.opo@gminy.pl; umig@otmuchow.pl;
ug@gminapokoj.pl; ug@polskacerekiew.pl; umig@praszka.pl; ug@radlow.pl; ug@renskawies.pl:
gmina@rudniki.pl; ug@strzeleczki.pl; ug@wilkow.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
9011-19.17 17-48

GMiNA NiEMODUN
ul Boh. Powstań śf 37
49-100

GÓR. 1431. l ,2013

Niemodlin, dnia 16 grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1) W 2012 r. Gmina Niemodlin zawarła umowę z Gminą Nysa w sprawie wspólnego
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej,
2) W 2012 r, wyłapano 10 psów z czego 2 przekazano do schroniska. Pozostałe odnaleziono właściciela lub znaleziono nowych opiekunów.
3) Koszt zadania w 2012 r. -• l .785,64 zł. płatne na podstawie faktur VAT.

Z-ea
St,

nika
Komunalnej,
Ochrony ŚrodoMska i Rolnictwa

*
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Koundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=3&_mbox=I.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk Biuro Promocji Urząd Miejski w Nysie
<promocja@www.nysa.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
25.11.201313:50

*
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
Gmina Nysa w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzi własne schronisko dla
bezdomnych zwierząt.
Ad. 1
Pracownicy zatrudnieni w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach zakresu czynności zajmują się również
odławianiem zwierząt.
Ad. 2
Schronisko dla bezdomnych zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom.
Ad. 3

99

Ad. 4
Koszt funkcjonowania Schroniska, który obejmuje zakres wskazany we wniosku wyniósł w 2012 roku 83.133,33
zł.
Koszty te funkcjonują w kosztach bieżących funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nysie.

Z poważaniem,
Urząd Miejski w Nysie
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Informacji Publicznej
Magdalena Wacławczyk

Roundcube Webmail :: informacja o bezdomnych zwierzętach

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

informacja o bezdomnych zwierzętach
Józef Bzdzion <jozin@olesno.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
19.12.201314:38

Popzdrawiam w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania na temat wykonywania zdania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 201 2r.:
Ad1. W 12012r.Gmina Olesno nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie /odławianie bezdomnych
zwierząt.
Doraźnych zleceń udzielano firmie WETKAM - Błażej Kamiński ul. Powstańców Śląskich 13, Dobrodzień
46-380
Ad2. W2012r. Gmina Olesno nie miała zawartej stałej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt.
Ad 3 W 201 2r. Wyłapano 2 psy i przeznaczono do adopcji.
Ad 4 W 2012r. Koszt całego zadania wyniósł 925 zł.
Pozdrawiam serdecznie
Józef Bzdzion
inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka21
46-300 Olesno

lz

Otszanka, dnia 26.11.2013r.

IRiOS 6140.10.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.11.2013r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - informujemy, że zadanie to Gmina realizuje na
podstawie przyjętego programu

na zwierzętami bezdomnymi oraz

bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Oiszanka.
Posiada zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno Handlowym - Wielobranżowym
„GABI" Gabriela Bartoszek - Żędowice.
Odłowione zwierzęta trafiają do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „ PSIA CHATA*
w Katowicach oraz Fundacji S.O.S, dla Zwierząt Organizacja Pożytku Publicznego Chorzów Maciejowice.
W 2012r. odłowiono 11 psów, na ich wyłapywanie wydatkowano 17 731,00 zł,-

Olszanka, dnia 28.11.2013.'.

IWOS 6140.10.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj, świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.11.2013r.
dot. kosztów realizacja zadania zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami - informujemy, że
poniesione koszty w 2012r. obejmują koszty wyłapania z¥/śerzęcia t odstawienia go do schroniska.
Koszty wyłapania t transportu zwierzęcia - 8 280 z!.Koszty odstawienia zwierzęcia do schroniska - 9 471 zł.W 2012r. odłowiono 11 psów, na tch wyłapywanie wydatkowano łącznie - 17731,00zł.-

y
Aófer

P R E Z Y D E N T M I A S T A O r* o L A

Opole, 29, 11. 2013 r.
OR-1.1431,00171,2013

Stowarzyszenia Obrona
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.11.2013 r. (wpływ do tut Urzędu drogą
elektroniczną), dotyczący udostępnienia informacji publicznej, informuję:
1. Gmina Opole w roku 2012 działała w oparciu o „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2012 roku", uchwalony
przez Radę Miasta w 29.03.2012r.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Opola było realizowane poprzez firmę
PHU MARKAS z Żelaznej, działającej na zlecenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Opoiu (będącego w strukturach Ogrodu Zoologicznego w Opolu), od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10°° do 18°°, a także realizowane było przez Straż Miejską w Opolu,
w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy.
3. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane było poprzez działalność
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.
4. W 2012 roku przyjęto do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:
» 437 psów dorosłych,
» 60 szczeniąt,
• 366 kotów,
5. Koszt realizacji całości zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r. wyniósł:
» utrzymanie Miejskiego Schroniska
544447,87 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne
253823,39 zł
«
•

znakowanie psów w mieście wszczepiono 1.160 szt. mikroczipow
wydatki inwestycyjne - modernizacja
H części Miejskiego Schroniska

65000,00 zł
190545,99 zł

Forma płatności - miesięczny system rozliczeniowy.
8.

Dodatkowe działania i koszty związane z realizacją ww. Programu:
» sterylizacja/kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta Opola przez
uprawnionych lekarzy weterynarii, we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r, wykonano łącznie 196 zabiegów za kwotę 15.480,00 zł;
• w ramach konkursów na zadania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt
oraz ochroną gatunkową zwierząt przyznano środki finansowe w 2012r. w kwocie 34.000
zł (szczepienie i leczenie weterynaryjne 468 zwierząt oraz zakupiono ok. 2000 kg karmy
w ramach akcji związanych z dokarmiar jem zwierząt),

H O O , f A K , i 4 41* f
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ul. Zamkowa 6~"
48-385 Otmuchów

Otmuchów 28.11.2013 r

GK. 6134.3.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów
Ul. 11 listopada 29
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23.11.2013 r w sprawie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję ;
1. Rada Gminy Otmuchów uchwaliła „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt" -Uchwała Nr XXIX/220/2013 z dn. l marca 2013 r .
2. Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami został pozytywnie zaopiniowany
przez:
- Powiatowego Lekarza Wet. W Nysie
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu
- Koło łowieckie „Bażant" Otmuchów
- Kolo Łowieckie „Hubertus" Kałków
3.Gmina Otmuchów posiada zawartą umowę z Gminą Nysa w sprawie wspólnego
prowadzenia i utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej z dnia 5
kwietnia 1994 r, która jest aktualna do dnia dzisiejszego
W załączeniu przesyłam :
- rozliczenie kosztów utrzymania psów, a także dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach w
2012 r z terenu Gminy Otmuchów,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
AD

mgr inż. Jt

Nysa23.01.2013r.

ROS.SR.6140.6.2013

,
Gmina Otmuchów

Zgodnie z § 3 p. 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia Schroniska
przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Konradowej za rok 2012.

Nazwa gminy Ogólny roczny koszt
utrzymania Schroniska
przypadający na
poszczególne gminy
wraz z kosztami steryl.
i kastr. ( w zł )

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skoroszyce
Razem

Roczny dochód z tytułu
darowizn i sprzedaży
psów przypadający na
poszczególne gminy
( w zł)

85 110,51
41 582,60
36 427.32
20 038,56
19 373,78
9 255,00
211 787,77

1 977,19
966,00
846,24
465,51
450,07
215,00
4 920,00

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

83 133,33
40 616,61
35 581,08
19 573,05
18 923,71
9 040,00
206 867,77

Rozliczenie kosztów sterylizacji i kastracji;
Przeprowadzono 64 zabiegi sterylizacji oraz 70 zabiegów kastracji
za łączna kwotę 22 600 zł.
GMINA

PRUDNIK
GŁUCHOŁAZY
OTMUCHÓW
PACZKÓW
SKOROSZYCE
NYSA
ŁĄCZNIE

Planowany koszt
sterylizacji i
kastracji
przypadający na
gminę

Rzeczywisty
koszt
sterylizacji
i kastracji
przypadający
na gminę

Nadpłata
z tytułu
sterylizacji
i kastracji
przypadający
na gminę

8 246,32 zł
7 223,96 zł
3 973,88 zł
3 842,05 zł
1 835,37 zł
16 878,42 zł

4 437,30 zł
3 887,18 zł
2 138,33 zł
2 067,39 zł
987,61 zł
9 082,19 zł

3 809,02 zł
3 336,78 zł
1 835,55 zł
1 774,66 zł
847,76 zł
7 796,23 zł

42 000 zł

22 600 zł

19 400 zł

,'

Wysokość nadpłat za rok 2012 wraz z nadpłatą za sterylizację i kastrację:

Kwota nadpłaty za rok
20 12 (w zł)
Prudnik
4 278,71
Głuchołazy
3 747,88
Otmuchów
2 061,83
1 975,34
Paczków
952,37
Skoroszyce
GMINA

NADPŁATY ZOSTANĄ UREGULOWANE FAKTURAMI KORYGUJĄCYMI
Ilość psów przyjętych do Schroniska z poszczególnych gmin oraz ilość interwencji
i wyjazdów na ich teren
Ilość interwencji

Nazwa gminy

135
52
52
26
37
16
j 318

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skoroszvce
Razem

Ilość przyjętych psów

i

99
44
53
13
20
g
237

Rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn żywności /w kg/:
Kasza
160

Sucha karma
3802

Odpady mięsne
2364

Chleb
4600

W schronisku w 2012 roku przebywało dziennie średnio 58 psów.
Do adopcji przekazano w 2012 roku 202 psy.
Średni roczny koszt utrzymania l-go psa wynosi ok. 872,85 z ł .

Otrzymują :

1. Gmina Nysa
2. Gmina Paczków
3. Gmina Głuchołazy
4. Gmina Prudnik
5. Gmina Skoroszyce
6. a/a

Z poważaniem

-: O:-n:u.ubOYr;:&

ZałącznikNrl do Uchwały Nr XXIX/220/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia l marca 20 1 3 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Otmuchów w 2013 r.
§ 1. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt realizuje się poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Konradowej gmina Nysa;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje się poprzez zakup i wydawanie karmy
społecznym opiekunom (karmicielom), finansowanie leczenia zwierząt, a także zabiegi sterylizacji i kastracji
oraz usypianie ślepych miotów;
3) odławianie bezdomnych zwierząt przez podmiot posiadający kwalifikacje i umieszczanie w schronisku dla
JŁzwierząt lub jeśli są to zwierzęta gospodarskie przekazanie w miarę możliwości gospodarstwom rolnym o ile
^^ spełniają warunki zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;
4) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku
zwierząt agresywnych w czasie pracy schroniska realizowana jest przez lekarza weterynarii zatrudnionego
w schronisku, natomiast poza godzinami jego pracy poprzez zawarcie umowy przez gminę z lekarzem
weterynarii z terenu gminy Otmuchów;
5) wskazuje się gospodarstwo Rol-Max DB Spółka jawna M.Czajkowski, Z. Skoczek w miejscowości Rysiowice
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 2. Powierza się podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt sterylizację lub kastrację,
poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt.
§ 3. Z zapewnionej w budżecie Gminy kwoty na rok 2013 przeznacza się na:
1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 24.000 zł;
2) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku
zwierząt agresywnych (poza godzinami pracy schroniska) - 2.000 zł;
3) sterylizację i kastrację bezpańskich kotów oraz usypianie ślepych miotów z terenu gminy Otmuchów - 3. 000
zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 500 zł;
5) ulotki, plakaty, numery dla zwierząt posiadających właścicieli - 500 zł;
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Otmuchów - l .000 zł.

i: FBCE8518-FB34-4E7E-99B9-63401CF6AAFA. Podpisany

Strona ]

Roundcube Webmail :: S.1431.43.2013

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

S.1431.43.2013
Barbara Durkalec - Sekretarz Gminy Ozimek
<b.durkalec@ugim.ozimek.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
29.11.201311:06

cal.pi

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23 listopada 2013 roku przesyłam wnioskowane infromacje:
Ad.lDoraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina udzielała Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu „Zamek" Dorota Kufel z siedzibą w Miasteczku Śląskim ul. Ks. Fr. Wyciślika.
Ad.2Ww Przedsiębiorstwo prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach, w którym
zapewniona jest opieka dla zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Ozimek.
Ad.3W roku 2012r. z terenu Gminy Ozimek zostało wyłapanych 17 psów.
Ad.4 Całkowity koszt realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2012 (min. wyłapanie, umieszczenie i pobyt
w schronisku, usługi weterynaryjne, dokarmianie)
wyniósł 46 976,73zł i były to płatności po wykonaniu
usługi na podstawie faktury,
z poważaniem
Barbara Durkalec
Sekretarz Gminy Ozimek

l

7 1

GMINA PACZKÓW

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek l
4S-370 Paczków
lei. +48 (77) 431 67 91
fcoc +48 (77) 544 90 04
umlg@pac2kow.p!
NIP 7534)0-14-002
REGON 000529373

Paczków, dnia 28.11.2013 r.

OR.1431.45.2Q13

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął drogą
elektroniczną w dniu 25.11.2013 r, informuję, że:
Ad 1) i Ad 2) Gmina Paczków posiada umowę zawartą z Gminą Nysa w sprawie wspólnego
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej (Umowa nr 1/94 z 5.04.1994 r.,
aneks nr 1/2001 z 28.12.2001 r., aneks nr 2 z 12.10.2010 r.). Gmina Paczków zapewniała całodobową
pomoc weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (zlecenia dla podmiotu
gospodarczego).

Ad 3) 20.
Ad 4) 23 492,11 zł.
Jednocześnie informuję, że w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej
należy złożyć wniosek, zgodny ze wzorem wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012
r. (D2.U. z 2012 r., póz. 94).

Podmiot udostępniający informację - Urząd Miejski w Paczkowie
Osoba, klóra wytworzyła informację/odpowiada za treść informacji - Maria Brodziak
Osoba, która udostępniła informację - Joanna Bodyk
Data udostępnienia informacji - 28.11.2013 r.

B U R M I ST RZ
mgr Bogda,n Wycza&owski

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Joahrta Bodyk, tei. 77/4316791
ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
jesteśmy certyfikowani IpKTflNl^
według wynragaii ISO 9001

^^S*

Roundcube Webmail :: Maił

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=51&_mbox=..

Ewa Suska - UG Pakosławice <promocje@pakoslawice.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
09.12.201308:33

Udzielenie informacji publicznej

l . z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
- PUPHW „GABI" Gabriela Bartoszek, 47-1290 Żędowice, ul. Dworcowa 24.
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom?
- jak wyżej
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?

4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

3512,00 zł. -jednorazowa oplata

Pozdrawiam
Ewa Suska, Urząd Gminy Pakosławice

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Pawłowiczki <ug@pawlowiczki.pl>
opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
27.11.201313:58

Or.1431.30.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
W załączeniu przysłamy odpowiedź na wmaganą informację:
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie/odławianie
bezdomnych zwierząt?
Gmina nie posiada umowy z żadnym podmiotem wyłapującym bezdomne psy. Prowadzone jest to we własnym
zakresie, a w przypadku agresywnych psów Gmina Pawłowiczki korzysta z pomocy lekarzy weterynarii
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom?
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych przez gminę w 2012 r.
wyłapano 12 psów z tego 6 przekazano do schroniska, 1 został uśpiony, 5 trafiło do adopcji

4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne,
dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką inna)?
8 738,00 zł

Wójt Gminy
Jerzy Treffon
Original Message
From: opolskie soz
To: um@niemodlin.pl; nysa@www.nysa.pl; olesno.opo@gminy.pl; ug@olszanka.pl; urzad@um.opole.pl;
umig@otmuchow.pl; sekretariat@ugim.ozimek.pl ; umig@paczkow.pl ; ug@pakoslawice.pl;
ug@pawlowiczki.pl; ug@gminapokoj.pl; ug@polskacerekiew.pl; ug@popielow.pl ; umig@praszka.pl;
ug@proszkow.pl; um@prudnik.pl; ug@radlow.pl; ug@renskawies.pl; gmina@rudniki.pl; ug@skarbimierz.pl
; ug@skoroszyce.pl; um@strzelceopolskie.pl; ug@strzeleczki.pl; ug@swierczow.pl; ug@tarnowopolski. pl;
tulowice@tulowice.pl ; ug@turawa.pl; umig@ujazd.pl; ug@walce.pl ; ug@wilkow.pl; info@wolczyn.pl ;
umig@zawadzkie. pl ; um@zdzieszowice. pl; ug@zebowice.pl
Sent: Saturday, November 23, 2013 3:27 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 23.11.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

https://poc2ta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=78&_mbox=

Temat

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Nadawca
Odbiorca

Andrzej Pawlicki - Gmina Pokój <a.pawlicki@gminapokoj.pl>
'opolskie soz' <opolskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

18.12.201315:31

Odpowiedzieliśmy wczoraj,
Poniżej wklejam odpowiedzi:

Witam serdecznie,
W nawiązaniu do zapytania, przekazuję poniżej odpowiedzi na zadane pytania.
1.

Gmina Pokój w 2012 roku nie miała stałej umowy na wyłapywanie/odławianie

bezpańskich psów. Wyłapywanie wykonywane było wykonywane na podstawie
zleceń.
2.
Gmina Pokój w 2012 roku zlecała wyłapywanie firmie PUPHW GABIGABRIELA
BARTOSZEK, Żędowice, Dworcowa 24.
3.
W 2012 roku wyłapano/odłowiono 3 psy z terenu gminy.
4.

Całe koszty w 2012 roku to 6033,80 zł brutto.

Pozdrawiam serdecznie

Andrzej Pawlicki
inspektor
A. Pawlicki@GminaPokoj.pl
www.gminapokoj.pl
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
1
77-469-30-85 w 19

From: opolskie soz [mailto:opolskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, December 18, 2013 2:02 PM
To: Andrzej Pawlicki - Gmina Pokój
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Przypominam o konieczności odpowiedzi na nasz wniosek.
A. Lechowicz, SOZ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
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^.oundcube Webmail:: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=77&_mbox

wniosek o udzielenie informacji publicznej
Irena Jahn <i.jahn@polskacerekiew.pl>
opolskiesoz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
17.12.201316:39

Nawiązując do maiła z dnia 23.11.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
informuje:
Ad. 1

W 2012 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
(psy) Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz
zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Adamczyka 10,
47-400 Racibórz i Przedsiębiorstwu Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych "Gabi"
Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

Ad. 2

W 2012 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
(psy) Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz zarządzanym
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Ad. 3

W 2012 r. na koszt gminy wyłapano 7 psów.

Ad. 4

W 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie, opieka, dokarmianie) wyniósł
11.296,20 zł, z tego: 11.280,88 zł (wyłapywanie i opieka), 15,32 zł (zakup karmy).
Forma płatności za opiekę była jednorazowa.

Irena Jahn
Inspektor
Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel. +48 77 480 14 72
fax+4877480 1489
www. polskacerekiew. pl

on i -> i o 1'

Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek z dnia 23 11 2013

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnnt&_uid=39&_mbox=.

Pop l £vii/
Temat
Nadawca

odpowiedź na wniosek z dnia 23 11 2013
Ilona Lenart <sekretarz@popielow.pl>

Odbiorca
Kopia
Data

<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
<gk@popielow.pl>, <wojt@popielow.pl>
03.12.2013 10:29

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2013 informujemy, że

Gmina Popielów zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
pod opiekę z:

oraz przyjęcie ich

Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka"
ul. Ligudy 12
45-1090pole

W roku 2012 zostało z terenu naszej Gminy odłowione 2 bezdomne pieski.
Gmina w roku 2012 roku na powyższe cele zabezpieczyła w budżecie 10 000 zł.

Pozdrawiamy serdecznie

Ilona Lenart

Sekretarz Gminy Popielów

Urząd Miejski w Fraszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Fraszka
www.praszka.pl

Fraszka, 2013-12-13
Prowadząca sprawę:

Nr pokoju

5

Ewa Biskupska

Tel:

E-mail:
34 35-92-456

komunalka@praszka.pl

Nr:IT.IV.6140.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2013r uprzejmie informuję, że
Gmina Fraszka w 2012r miała podpisaną umowę na wyłapywanie z terenu miasta i
gminy Fraszka bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt
zfirmąF.H.U „ Oskar" 46-300 Olesno ul. Rynek 22/1.
W 2012 r wyłapano i umieszczono w schronisku 10 bezdomnych psów i 3 koty.
Wydatki Gminy w 2012r związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fraszka
to 19.297,29 zł.
Otrzymują:
1 .adresat
2.a/a.

SE
Krzysztof Piętrzyńsk i

Urząd Miejski w Fraszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Fraszka
www.praszka.pl

Fraszka, 2013-12-16
Prowadząca sprawę:

Nr pokoju

5

Ewa Biskupska
E-mail:

Tel:
34 35-92-456

komunalka@praszka.pl

Nr:IT.IV.6140.6-1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W uzupełnieniu pisma nr IT.IV.6140.6.2013r informuję że zwierzęta wyłapane
z terenu Gminy Fraszka są umieszczane przez Firmę „Oskar", w Schronisku dla zwierząt w
Szczytach ul. Wieluńska 108 , 98-355 Działoszyn.
Otrzymują:
1. adresat
2.a/a.

Urząd Miękki w Pros zko wie
ul. Opolska 17
46-060 Proszków
Proszków, 06.12.2013r.
WOR.1431.25.2013.ORM

Agnieszka Lec ho wic z
S towa rży s ze nie O bro na
Zwie rząt
ul 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 23,11,2013 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania pil „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniani co następuje:
Ad. 1. Gmina Proszków zawarła umowę w dniu O l, 06.2012r. z Panią Gabrielą Bartoszek,
prowadzącą przedsiębiorstwo pod nazwą P.U.P.H.W. „Gabi" z siedzibą ul. Dworcowej 24,
4~-120 Źędowice Do zadań firmy należy:
a) wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Proszków
b) przewiezienie i umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dła zwierząt, w Fundacji
„Mali Bracia" w Opolu, ul. Ligudy 12, „SOS dla zwierząt" w Chorzowie- Maciej o wicach,
ulAntoniow 1.
Ad.2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej. Gmina posiadała umowę współpracy z Klinika Weterynaryjną Lek, Wet,
Stanisławem Figlikiem, ul Poznańska 2, 46-313 Opole.
Ad.3.W 2012 r, wyłapano' odłowiono na koszt Gminy Proszków- 3 psy.
Ad. 4
Lp. Koszt realizacji całego zadania

Ilość

1

3

Odławianie psów bezdomnych i
przekazanie do schroniska
Kastracj a koeurow
^
Odrobaczenie kocurow i kotki.
3
Usługa weterynaryjna dla zwierząt.
Razem

Kwota
zł brutto
4923,00

3

-•>

200,00

1

1505,00
6 628,00

Za prawidłowe wykonane czynności które zastały wymienione wyżej - płatność odbywała
się na postawie wystawionej faktury za faktycznie wykonaną usługę.

Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik
Otrzymują:
1. Adresat

2. WOR.ORM a/a

fax.(0 ?T) 4!j6;..:28
Or-II.1431.21.2013

Prudnik, dnia 2 grudnia 2013 r.

Agnieszka Lehowiez
Stowarzyszenie Obrona Zwieraąt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Dok wwetóe. f f i-ntJelenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 listopada 2013 r, w zakresie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:
ł. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prudnik zgodnie z umową Nr 1/94
z dnia 11,07.1994 r., Aneksem Nr 1/2001 z dnia 28.12,2001 r. i Aneksem Nr 2 z dnia
12,10.2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia Schroniska dla Zwierząt zajmują się
pracownicy Schroniska zgodnie z ustalonym harmonogramem /§ 6 ust l pkt 2 Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Prudnik w 2012 r./
2. Gmina Prudnik od 1994 roku wspólnie z Gminami Głuchołazy, Otmuchów, Paczków Nysa
i Skoroszyee prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej.
3. Z terenu Gminy Prudnik w 2012 roku schronisko przejęło 44 psy.
4. Koszty utrzymania:
- schroniska za 2012 r. wynosiły 40.616,61 zł.
Udział Gminy Prudnik w bieżących kosztach utrzymania schroniska płgtay w
miesięcznych w wysokości 1/12 przypadającego udziału.
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w dni robocze w godz. 7®- - 15® w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów realizuje Schronisko.
W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt po godzinach
pracy Schroniska i w dni wolne od pracy, opiekę weterynaryjną świadczy lekarz
weterynarii w ramach zawartej umowy z Gminą Prudnik. 22 marca 2012 r. Gmina
Prudnik podpisała umowę na świadczenie usług opieki weterynaryjnej w dni wolne od
pracy oraz po godzinach pracy schroniska w kwocie 5.400,00 zł. Umowa zawarta na
czas określony od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Wypłata wynagrodzenia po
przedłożeniu wystawionej za okres miesięczny faktury.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
D.Ś.

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: img267

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=inail&_action=print&_uid=40&_mbox=.

Re: Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: img267
Dorota Świgost <dorota.swigost@prudnik.pl>
opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
03.12.201310:44

Wszystkie zawarte dane dotyczą wyłącznie kosztów jakie poniosła Gmina Prudnik i podany koszt jest kosztem jaki
poniosła Gmina Prudnik za prowadzenie schroniska w 2012 r.
Dorota Świgost
Original Message
From: opolskie soz
To: dorota.swiqost@prudnik.pl
Sent: Monday, December 02, 2013 4:45 PM
Subject: Re: Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: img267
Proszę o uściślenie kosztów, jakie poniosła Gmina na realizację zadania w 2012 r.
Czy podany koszt utrzymania schroniska jest kosztem wyłącznie Gminy Prudnik, czy też wskazuje na koszt
jaki poniosły wspólnie wszystkie gminy prowadzące schronisko w 2012 r.?
A. Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: img267
Date:Mon, 2 Dec 2013 14:20:07+0100
From:Dorota Świgost
To:

W załączeniu przesyłam informację jako odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Dorota Świgost

Original Message
From: Karina Ostrowska
To: Dorota Swigost
Sent: Monday, December 02, 2013 2:02 PM
Subject: Wysyłanie wiadomości e-mail: img267
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
img267
Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać
wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail,
aby określić obsługę załączników.
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 godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

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

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=76&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina

Rad łów
Nadawca
Odbiorca
Data

Nieruchomości UG Radłów <nieruchomosci@radlow.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
17.12.2013 13:35

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji publicznej w
załączeniu przesyłam poniższe informacje z Gminy Radłów
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
- PUPHW GABI GABRIELA BARTOSZEK, Dworcowa 24, 47-120 Żądowice,

2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?
- PUPHW GABI GABRIELA BARTOSZEK, Dworcowa 24, 47-120 Żędowice,

3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
-1 pies
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich)
utrzymywanych przez gminę w 2012 r.
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
-1501,00 złotych
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 23 Nov 2013 03:27:35 +0100
Nadawca:opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat: < urn @niemodlin.pl>, <nysa@www.nysa.pl>, <olesno.opo@qminy.pl>, <uq@olszanka.pl>,
<urzad@um.opole.pl>, <umiq@otmuchow.pl>, <5ekretariat@uqim.ozimek.pl>,
<umiq@paczkow.pl>, <uq@pakoslawice.pl>, <uq@pawlowiczki.pl>, <ug@qminapokoi'.pl>,
<uq@polskacerekiew.pl>, <uq@popielow.pl>, <umiq@praszka.pl>, <ug@proszkow.pl>,
<um@prudnik.pl>, <ug@radlow.pl>, <ug@renskawies.pl>, <qmina@rudniki.pl>,
<ug@skarbimierz.pl>, <ug@skoroszyce.pl>, <um@strzelceopolskie.pl>, <ug@strzeleczki.pl>,
<ug@swierczow.pl>, <uq@tarnowopolski.pl>, <tulowice@tulowice.pl>, <uq@turawa.pl>,
<umiq@uiazd.pl>, <uq@walce.pl>, <ug@wilkow.pl>, <info@wolczyn.pl>,
<umig@zawadzkie.pl>, <um@zdzieszowice.pl>, <ug@zebowice.pl>

Jędrzejów, 23.11.2013 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

n n 1-7./io

Reńska Wieś 2013-12-13
Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1

Pani
Agnieszka Lechowicz,
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Dotyczy: informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
Porozumienie zawarte w dniu 19-09-2011 r. pomiędzy gminą Kędzierzyn-Kożle będącą
właścicielem Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Kedzierzynie-Koźlu. ULGliwicka zleceniobiorca
a gminą Reńska Wieś - zleceniodawcą
Porozumienie dotyczy kompleksowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2. z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?

J.w
3. ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy? - O
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych
przez gminę w 2012 r.
4. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
inna)?
Koszt całkowity -2246 zł.
W tym:

- usługi weterynaryjne - 670,00 zł
- karma itp.
- 586,93 zł
- schronisko
- 990,00 zł
Z poważaniem
J. Franczyk

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=46&_mbox=...

udzielenie informacji publicznej
Referat Rolnictwo-Inwestycyjny UG Skarbimierz
<rolnictwol@skarbimierz.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
05.12.201309:08

Odbiorca
Data
Dzień dobry!

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, przesyłam odpowiedzi
na poszczególne pytania:
1.

Gmina Skarbimierz posiada stałą umowę na wyłapywanie/odławianie oraz
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Tymczasowym Przytuliskiem dla Zwierząt,
administrowanym przez Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul.
Saperska l, 49-300 Brzeg.

2.

3.
4.

j/W

W 2012 r. w Gminie Skarbimierz wyłapano 27 bezdomnych psów.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 r., obejmującego zakres
czynności wymienionych w pkt 4, wyniósł 62 369,00 zł.

Z poważaniem,
Młodszy Referent Urzędu Gminy Skarbimierz
Miłosz Maryszczak.

l zł

WÓJT GMINY

Skoroszyce, dnia 27.11.2013 r,

SKOROSZYCE

RGiR. 143 L12.2013 JEŻ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.11.2013 r. o udostępnienie infonnacji
publicznej , informuję co następuje:
1. W 2012 r.

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt

z terenu

Gmina Skoroszyce

zajmowali się pracownicy międzygminnego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Konradowej, położonego na terenie Gminy Nysa w ramach umowy nr 1/94 z dnia 5
kwietnia 1994 r. ( zmienionej aneksem Nr 1/2001 z dnia 28.12.2001 r. i Nr 2/2010 z
dnia 12.10.2010 r.) zawartej pomiędzy Gminą Skoroszyce , a Gminą Nysa,
2. W 2012 r.

zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom

z terenu

Gmina

Skoroszyce zajmowali się pracownicy międzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Konradowej w ramach umowy o której mowa w pkt l .
3. W 2012 r. odłowiono z terenu Gminy Skoroszyce 8 psów.
4. W minionym roku na realizację zadań związanych z odławianiem i zapewnieniem
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wydano z budżetu Gminy Skoroszyce kwotę w
wysokości

9 040 zł. Rozliczenie

kosztów realizacji ww. zadań ustalona jest na

podstawie umowy o której mowa w pkt l i wnoszona była w cyklach miesięcznych
na rachunek bankowy Gminy Nysa.

Strzelce Opolskie 27.11.20i3r.

GK.6i40.7-20i3.JS3

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Ad. i i 2 Gmina Strzelce Opolskie w 20i2r. zawarła umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Panią Gabrielą Bartoszek prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług ProdukcyjnoHandlowych- Wielobranżowych „GABI", z siedzibą
w Żędowicach, przy ul.
Dworcowej 24.
Ad. 3 W trakcie trwaniu umowy firma 74 razy podejmowała działania, w trakcie
których odłowiono 53 szt. psów i 8 kotów.
Ad. 4 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 57 073,- zł . Płatności dokonywane są
przelewem na konto.

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
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https://poczta.cal.pl/?_safe=l&_mbox=INBOX&_uid=53&_action=pr.,

Informacja publiczna
Rolnictwo UG Świerczów <ug_rolnictwo@swierczow.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
09.12.2013 11:23

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.11.2013 r. informuję:
1. Gmina Świerczów w 2012 r. udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Panu Markowi
Dziubie, Żelazna, ul. Nadodrzańska 5,
2. Gmina Świerczów w 2012 r. nie posiadała umów i nie udzialała doraźnych zleceń na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom,
3. W 2012 r. wyłapano 3 szt. bezdomnych psów,
4. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 1550,00 zł
Z poważaniem,
Michał Hnat
Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Urząd Gminy Świerczów
tel: 774196179

_

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 9149 (20131209)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

GMINA TARNÓW OPOLS- h:;
GTŚ.6140.1.7.2013
Tarnów Opolski, dn. 02,12,2013r.

Po ni

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W nawiązaniu do Pani e-maila z dnia 23 listopada 2013r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że w 2012r. gmina:
- nie zawierała umowy tylko udzielała doraźnych zfeeeri na wyłapywanie/ odławianie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom (P.U.P.H.W „Gabf Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120
Żędowice; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEK", ul. Ks. Fr Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko
Śląskie);
- wyłapano/odłowiono 5 szt. i podjęto 2 próby;
- wydatkowała kwotę 11298,30 zł. Część płatności była zryczałtowana a pozostała kwota na
podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wykonanie zlecone] usługi.

:
K,

Sporządziła.-A.Sekuia

URZĄD GMINY
ul.Szkolna 1
49-130TUŁOWICACH

Tułowice 2013-12-03

EL.1431.44.2013

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2013r. o udostępnienie informacji
publicznej dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję,
Ad.1. - umowa stała PUPHW „GABI" - Zędowice
Ad. 2. - umowa stała PUPHW „GABI" - Zędowice
Ad. 3. - 3 sztuki
Ad. 4. - 7188 zł -jednorazowo
Wiesława Gąska
Tei.774600154wew.13

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

ffiiMtffiBKnmmaritss!^

Turawa, 04 grudnia 2013r,
OŚ.II.61 40.44.201 3

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publiczne!

W odpowiedzi na wniosek przesiany pocztą elektroniczną z dnia 23.11.2013 r. (data wpływu do
tutejszego urzędu 25,11.20!3r.) o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy Turawa przedkłada
poniżej informacje w przedmiocie sprawy:
Ad. 1. W 2012 roku posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Turawa w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami.
Ad, 2. Przedmiotem umowy opisanej w Ad. l było min. zapewnienie przez Wykonawcę wyłapanym
zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt, z którym przedsiębiorca posiada aktualną umowę.
Ad. 3. W 2012 r. na terenie Gminy Turawa odłowiono 8 bezdomnych psów.
Ad. 4. Wysokość środków finansowych jakie Gmina Turawa zabezpieczyła na realizację zadań
związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami została wskazana w Programie opieki nad
z\vierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności z\vierząt na terenie Gminy Turawa w 2012.
Wydatkowanie środków na zadania określone w w/w programie następowało na podstawie faktur
zgodnie z zawartymi umowami.
Z poważaniem

Otrzymują:
1. Agnieszka Lechowicz Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
2. a/a

Kicmwiiil' Pola

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-raail: rolnictwo@turawa.pl
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Turawa, 09 grudnia 2013r.
OS.H.6140.44.2013

Pani
Agnieszka Lcchowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W uzupełnieniu informacji zawartych w odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną
z dnia 23.11.2013 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 25.11.2013r.) o udzielenie informacji
publicznej, Urząd Gminy Turawa przedkłada poniżej informacje w przedmiocie sprawy:
Ad.l. W 2012 roku Gmina Turawa posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie (odławianie)
bezdomnych zwierząt z przedsiębiorcą - PUPHW „GABI" Gabriela Bartoszek z siedzibą
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żedowice, posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Turawa w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Ad.2. Przedmiotem umowy opisanej w Ad. l było min. zapewnienie przez Wykonawcę wyłapanym
zwierzętom miejsca w Schronisku dla Zwierząt pn. Fundacja S.O.S dla Zwierząt z siedzibą przy
ul. Antoniów l, 41-508 Chorzów-Maciejkowice oraz Fundacja „Małi Bracia Św. Franciszka"
z siedzibą Opole ul. Ligudy 12, z którymi przedsiębiorca posiadał aktualne umowy.
Ad.4. Wysokość środków finansowych jakie Gmina Turawa wydatkowała na realizację zadań
wskazanych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012 r. wyniosła: 16 648,00 zł.

Z poważaniem
Zaśtąpca/T
Gminy Turawa
.

Otrzymują:
1. Agnieszka Lechowicz Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
2. a/a

~/v,
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mgr Sławomir Kubicki

Roundcube Webmail:: Udzielenie informacji publicznej - Gmina Ujazd

Temat
Nadawca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=10&_mbox=.

Udzielenie informacji publicznej - Gmina Ujazd
rolnictwo ujazd <rolnictwo@ujazd.pl>
<opolskie@obrona-zwierzat.pl>
26.11.201312:43

RG.6140.11.2013

Ujazd, dnia 26 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2013 roku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
Ad. 1. Gmina Ujazd w 2012 roku miała zawartą umowę z Janem Piskoń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Ad. 2. Gmina Ujazd ma zawarte porozumienie dnia 19.09.2011 roku z Gminą Kędzierzyn-Koźle,
reprezentowaną przez Tomasza Wantułę - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, której jednostką
organizacyjną jest Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzące schronisko
dla bezdomnych zwierząt, które obejmuje kompleksową opiekę psów z terenu Gminy Ujazd.
Ad. 3. W 2012 roku wyłapano 9 psów na koszt Gminy Ujazd.
Ad. 4. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił: 23.579,30 zł
Forma płatności za kompleksową opiekę nad bezdomnymi psami wynosi miesięczną dotację zryczałtowanej
stawki, która realizowana jest przelewem.

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

1 o 11 o/r 1 o.m

URZĄD

GMINY

W WALCACH

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Walce, dn. 28.11.2013 r.

Or.1431.19.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Walce w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 listopada 2013 r. o udzielenie
informacji publicznej dot. wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" udziela informacji jak niżej
Pytanie l - z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
Odpowiedź: - Gmina Walce w 2012 r. posiadała zawarte porozumienie w zakresie
kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminą Kędzierzyn-Koźle, która
prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt i realizowała zadania z tego zakresu dla
Gminy Walce.
Pytanie 2 - z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom?
Odpowiedź: - jak w pytaniu l
Pytanie 3 - ile psów wyłapano/odłowiono w 2012 r. na koszt gminy?
uwaga: proszę nie podawać zbiorczej liczby zwierząt (z lat poprzednich) utrzymywanych
przez gminę w 2012 r.
Odpowiedź: - w 2012 roku z terenu Gminy do schroniska trafił l bezdomny pies.
Pytanie 4. -jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup bud, kojców, inne) i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Odpowiedź: - koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł - 3274,63 złotych.
Odpłatność za psy przebywające w schronisku miała charakter comiesięcznego ryczałtu wg
ilości psów tam przebywających.
Sekretarz Gminy
Ilona Wyciślok

tel. 77 466 01 08, fax. 77 466 07 84, www.walce.pl, e-mail: ug@walce.pl

ul. Wrocławska 11
44-113 Wilków

WÓJT
GMINY WILKÓW

łel. + 4 8 7 7 4 1 9 5 5 1 1 - 1 5
fax. +487741955 11
www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl

Wilków, 02.12.2013 r.

ODO. 1431.58.2013. JD

Prezes
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek z dnia 23 listopada 2013 r. dotyczący udostępnienia
informacji publicznej, informuję jak niżej:
Ad.1. PPHU „MarMac" Marcin Kolenda, ul. 3 maja 12, 56-400 Oleśnica.

Ad.2. PPHU „MarMac" Marcin Kolenda, ul. 3 maja 12, 56-400 Oleśnica.

Ad.3. 11 szt.

Ad.4. 28 000,00 zł (kwota oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).

Wójt
mgr Bogdan Zdyb

Roundcube Webmail :: Re: informacja publiczna
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Odbiorca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=59&_mbox=.,

Re: informacja publiczna
Joanna Ptak <joanna.ptak@wolczyn.pl>
opolskie soz <opolskie@obrona-zwierzat.pl>
11.12.2013 10:34

Informujemy, iż lekarze weterynarii, którzy sprawowali opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Wołczyn to
Tadeusz Misiewicz oraz Czesław Szwed.
Joanna Ptak
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa l
46-250 Wołczyn
tel. 77 4188340 wew. 214
www.wolczyn.pl
Original Message
From: opolskie soz
To: Joanna Ptak
Sent: Tuesday, December 10, 2013 5:25 PM
Subject: Re: informacja publiczna
Zgodnie z pkt 2 wniosku, proszę o wskazanie lekarzy weterynarii, którzy sprawowali opiekę nad psami.
A. Lechowicz, SOZ

On 10.12.2013 08:25, Joanna Ptak wrote:

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.11.2013 r. Urząd Miesjki v
Wołczynie informuję, iż Gmina Wołczyn nie posiadała w 2012 r. umowy na wyłapywanie bezdomnycl
zwierząt, natomiast opiekę sprawowali miejscowi lekarze weterynarii. Ponadto informujemy, iż w 2012 roki
odwłowiono na koszt gminy 4 bezdomne psy a koszt realizacji całego zadania wyłapywanie/odławianie
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie itd. wynosił 35 000 zł.
Joanna Ptak
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
tel. 77 4188340 wew. 214
www.wolczvn.pl
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Zawadzkie, 2013-11-29

Stowarzyszeń/e Obrona Zwierząt
www, obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 listopada 2013 r., przekazany do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem drogą elektroniczną w dniu 23 listopada 2013 r. informuję,
co następuje:
1. w roku 2012 wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zawadzkie
dokonywało

Przedsiębiorstwo

Usług

Produkcyjno

-

Handlowo

-

Wielobranżowych „Gabi" Gabriela Bartoszek z siedzibą przy ul. Dworcowej 24
w Żędowicach, z którym Gmina posiadała zawartą stosowną umowę,
2. bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Zawadzkie umieszczane były
w Schronisku: Fundacja „S.O.S. dla Zwierząt" z siedzibą przy ul, Antoniów 1
w Chorzowie - Maciejkowicach oraz Fundacji Mali Bracia z siedzibą przy
ul. Ligudy 12 w Opolu, z którymi podmiot wyłapujący zwierzęta posiadał
zawarte stosowne umowy,
3. w roku 2012 na terenie Gminy Zawadzkie odłowiono siedem 171 bezdomnych
zwierząt (psów), z których:
- pięć ł5ł zostało umieszczonych w schronisku,
- dwa 121 zostały adoptowane,
4. na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2012

wydatkowano z budżetu Gminy Zawadzkie kwotę w wysokości 10.222,50 zł
brutto (usługi rozliczane były na bieżąco, na podstawie stosownych faktur

VAT).

1 xa/a
Sporządziła. R. Augustyniak - podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
Zatwierdziła: K. Bartoszek - Kierownik Referatu GRO w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie
ilości wyłapanych psów, z kim gmina miała podpisana umowę na wyłapywanie/odławianie
bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, koszt realizacji całego
przedsięwzięcia oraz forma płatności przedstawia się następująco:
Ad. l W roku 2012 Gmina podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, czyli psów i
kotów z firmą: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „OABI" z
siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 47-120 Żędowice. Właścicielką firmy jest Gabriela Bartoszek,
Ad. 2 W 2012 r. Gmina miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z
lekarzem weterynarii Witoldem Smoktunowiczem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny przy ul.
Bolesława Chrobrego 7 w Zdzieszowicach.
Ad. 3 W 2012 r. na koszt Gminy wyłapano 7 psów,
Aci.4 W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 11 960,48 zł, płatność następowała na
podstawie faktury po każdorazowej realizacji zadania,

Otrzymują:
1, Adresat;
2. A/a

opolskie@obrona~zwierzat,pl

Zębowice 25.11.2013 r.
RÓG.6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za 2012
rok.
Wójt Gminy Zębowice informuje, że w 2012 r.:
Ad. 1 Gmina nie miała podpisanej stałej umowy, a doraźne raz zleciła wyłapanie
bezdomnego psa Przedsiębiorstwu WETKAM z Dobrodzienia.
Ad. 2 Gmina nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem ( nowy dom bezdomnym
zwierzętom zapewnialiśmy we własnym zakresie, a raz doraźnym zleceniem przez
Przedsiębiorstwo Wetkam).
Ad. 3 Wyłapano 4 bezdomne psy.
Ad. 4 Koszt realizacji całego zadania jaki poniosła Gmina wyniósł 1000,00 zł.

