
SJRZĄO GMINY
37-534 ADAMÓWKA
pow.przeworski, woj.podkarpackie
tel./fax (0-16) 622-90-01, 622-90-11
NIP 794-10-01-596. REGON 000533222

RLŚ.6140.1.2012

Adamówka 2012-04-19

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Urząd Gminy w Adamówce w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. informuje:

- czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? - brak stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i doraźnych zleceń.

- jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach, kotach) wyłapanych i lub utrzymywanych na koszt

gminy w 2011 r. ? - brak zwierząt utrzymywanych na koszt gminy.

- jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa

za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod

opieką, inna)?-zero.

Rada Gminy w budżecie na 2012 r. zabezpieczyła środki pieniężne na bezdomne zwierzęta.

Otrzymują:

Adresat
2. A/a

Z u p .

mgr mz.
SEKRE



R

oaranow Sandomierski, 2012.04.16

RiG. III. 6140.9.2012

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Słowackiego 24/62
35-060 R z e s z ó w

2/ złotych'
."? świadczenie usług weterynaryjnych. Usługi

weterynarii : Justyna Obara

przekazanych do
ZWlerz?tami w Tarnobrzegu, pozostałe 3
OWym mieJscu P^trzymywania.

adopcji,
zostały um^szczone w worzonym
4 Z braku umowy ze schroniskiem. 3
5/ Gmina zawarła umowę z Spółką S A " sc^

6/ Gmina apelowała do mieszkańców

s

Otrzymują:

l x Adresat
l x a/a

O/TO c owo/ .- Inspektor A. Kantor
iei. 15 sil 85 8i wew. ,14



Gmina Besko  
ul. Podkarpacka 5 
|38-524 Besko  

Znak:SR.6140.3.2012                                                 Besko, 2012-04-04 

 

 

 

                                               Rzeszowski Stowarzyszenie  Ochrony Zwierząt  

                                                         ul. Słowackiego 24/62 , 35-060 Rzeszów   
 
 
 
 
 
dotyczy:  pisma  RSOZ.L.Dz 153/4/2012 z dnia 30 marca 2012r.  
 
 
1. Gmina Besko w 2011r. nie  spisała stałej umowy jak również nie zlecała  
    usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt.  
 

2. Nie było przypadków wyłapywania i utrzymania na koszt gminy  
    bezdomnych zwierząt. 

 

3. Gmina Besko nie poniosła żadnych kosztów związanych z umieszczaniem  
    zwierząt w schroniskach. 
 
 
Otrzymują 
1 x adresat  
1 x a/a  
 
Informację opracował   Jan Jaślar  



i: 25^91,57-26-092 Bircza, dnia 19.04.2012 r.

RG. 6140.8.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35 - 060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

j W odpowiedzi na pismo: RSOZ.L.Dz.153/6/2012 z dnia 30.03.2012, informuję że:

1. w roku 2011 Gmina Bircza zleciła wykonanie zadań z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Stowarzyszeniu Pomocy Psom Bezdomnym „Amicus"
w Przemyślu.

2. Wyłapywanie miało charakter stały. Zwierzęta na czas kwarantanny umieszczane
były w przytulisku prowadzonym przez Stowarzyszenie lub na prośbę organizacji
i wolontariuszy przebywały do czasu oddania do adopcji na posesjach, na które
zostały podrzucone. Członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze dostarczali karmę.
W 2011 roku według informacji Stowarzyszenia wyłapano 29 psów.
Zwierzęta wywiezione do lasu, zdziczałe były systematycznie dokarmiane.

3. Realizację zadania Stowarzyszenie traktowało jako działalność statutową, nie
pobierając opłat.
Wolontariuszom za wkład w realizację zadania ufundowano wycieczki
krajoznawcze.



U R Z D MIEJSKI
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwała

Boguchwała dnia 2012-04-11

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

Odpowiadając na państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1. Gmina w 2011 roku posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
GO-KOM sp. z.o.o.
Bezdomne zwierzęta były umieszczane w gminnym przytulisku w Boguchwale.

2. W 2011 roku oddano do adopcji 29 psów i 37 kotów.
3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wynosił 22325 zł. Forma płatności

zryczałtowana za utrzymanie schroniska oraz miesięczne rozliczenia za zwierzęta
przyjęte do przytuliska.



URZĄD GMINY BOJANÓW
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
NIP: 865-20-71-131

tel./fax: 158708-326
e-mail: ug@bojanow.pl

www.bojanow.pl

Bojanów, 12.04.2012r.

OS.1431.2.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu

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

w 2011 roku nie wyłapano żadnych zwierząt bezdomnych na terenie gminy Bojanów, jak również Gmina

Bojanów nie miała zawartej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt bezdomnych.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a



ORZĄD GMINY
B o r o w a.

woj. podkarpackie
39-305 Borowa

- (4) - Borowa, dnia 17.04.2012 r.
RGO 6140.1.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

W związku z Państwa pismem znak RSOZ.L.Dzl53/10/2012 z dnia 30.03.2012 r.

uprzejmie informuję, że w 2011 roku na terenie gminy Borowa nie było zadanych zgłoszeń

dotyczących wałęsania się bezdomnych zwierząt, w rym psów i kotów.

Tym samym Gmina nie ponosiła kosztów związanych z utrzymaniem wyłapanych

zwierząt w przytuliskach lub schroniskach.

Otrzymują: Z u p
1 AHrpcat '.- nigr inz. ~~^y - ,,1. AUreSdt. Kierownik Referatu Roljiftws.Othroi/Śradowiska,

Inwestyc j i i Go^odorki Komunalnej
2. A/a.



OBZĄD MiAS'iA i V*MIM i
ul. Synek l

37-811 CISSZANÓW
NIP 793-00-07-600
O.1431.01.2012 Cieszanów, 10.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej znak RSOZ.Dz
153/18/2012 z dnia 30.03.2012 r. data wpływu 02.04.2012 r. złożony przez Rzeszowskie
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
w odpowiedzi na pytania zawarte w w/w wniosku informuje, że:

1. Gmina Cieszanów nie miała w 2011 r. stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i udzielanie im opieki.
W 2011 r. bezdomne zwierzęta przekazywane były do schroniska „Kundelek"
w Rzeszowie

2. W 2011 r. złapanych zostało 7 bezdomnych psów i umieszczono je na koszt gminy
w schronisku dla zwierząt „Kundelek" w Rzeszowie.

3. Koszt umieszczenia bezdomnych psów w schronisku w 2011 r. wyniósł 500 zł (forma
płatności - przekazanie karmy dla zwierząt na w/w kwotę schronisku „Kundelek") +
100 zł transport, była to opłata jednorazowa za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
w 2011 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem lub
opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Cisną 18.04.2012r.
38-607 C I S N Ą

pow. leski
woj. podkarpackie
te! (013^468 6338

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Cisnej w odpowiedzi na Państwa pismo znak RSOZ L.Dz. 153/19/2012

przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. Gmina Cisną ma zawartą umowę z Lekarzem Weterynarii Panią Katarzyną Zabiega

Przychodna dla zwierząt w Bukowsku 277, 38-505 Bukowsko. Zwierzęta w roku 2011 nie

były umieszczane w schroniskach, ponieważ znaleziono dla niech nowych właścicieli.

2. W roku 2011 wyłapano 2 psy bezdomne z terenu Gminy Cisną.

3. Koszt realizacj i zadania to kwota 721,16zł (słownie: Siedemset dwadzieścia j eden złotych

16/100 ).Płatne przelewem na podstawie wystawionej faktury.

mgr Agata
Referent ós. socjalnych



GMINA CZARNA

WÓJT GMINY CZARNA
37-125 Czarna 260, pow.łańcucki; woj. podkarpackie; tel/fax 017 226 2324;

e-mail: setotariat@ommaczarna.pl; u.g.czamaftjipro.onet.pl
www.gminaczarnajihwww.gminaczarnLbiuletvn.net

WI.6140.15.2012 Czarna, dnia 19.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35 - 060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.Dz 153/23/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

(data wpływu do tutejszego Urzędu 02.04.2012 r.) dotyczących przesłania informacji

związanych z realizacją przez Gminę Czarna zadań związanych z opieką nad zwierzętami

bezdomnymi i ich wyłapywaniem poniżej przedstawiam żądane informacje:

Ad.l. W 2011 r. Gmina Czarna posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz

zapewnienie im opieki weterynaryjnej z: „CANYET" Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard

Chudzik, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 40.

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Czarna były przekazywane do Mieleckiego

Towarzystwa Ochrony Zwierząt, Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu,

39-300 Mielec, ul. Targowa 11.

Ad.2. Na koszt Gminy Czarna w 2011 r. wyłapano i przekazano do schroniska

4 dorosłe psy i 4 szczeniaki.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. na terenie Gminy Czarna

wyniósł 24727,40 zł. Za umieszczenie zwierzęcia w schronisku ponoszono opłatę

jednorazową.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

'dward Dobrzyński

Pismo przygotował: Marcin Gwizdak, podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu
Gminy Czarna, tel. 172262606, e-mail: budownictwo@gminaczarna.pl



W OJ l'
GMINY DĘBICA
ul. Stefana Batorego 13

39-200 Dębica

OŚR.604.11.2012.KO Dębica, 6 kwietnia 2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
3 5-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu do rut. Urzędu

4 kwietnia 2012 r.) znak: RSOZ.L.Dz. 153/26/2012 dotyczące udzielenia informacji na

temat realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem Wójt Gminy Dębica uprzejmie informuje, że w 2011 r. wykonanie

powyższego zadania zostało zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.

Ponadto gmina Dębica posiada własne miejsce czasowego przetrzymywania

bezpańskich zwierząt, a to ze względu na brak możliwości podpisania umowy

z którymkolwiek ze schronisk na terenie województwa podkarpackiego, a także na

terenie innych województw.

W 2011 roku do Urzędu Gminy Dębica wpłynęło 21 zgłoszeń dotyczących

bezpańskich zwierząt.

W przypadku wszystkich bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu gminy Dębica

prowadzona jest na szeroką skalę adopcja przez Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt

OTÓŻ Animals - Dębica, dzięki której bezpańskie zwierzęta znaj duj ą nowy dom.

Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 15 000 zł

Z /i p,. /Woj ta
mg

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictw?

Otrzymują:
(D Adresat.
2. aa.



URZA?: MIEJSKI w DĘBICY
W Y D Z I A Ł

I N F R A S T R U K T U R Y MIEJSKIEJ

Dębica dnia 30.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.Dzl53/27/2012 Wydział Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego Dębicy informuje iż w 2011 r. Gmina Miasta Dębica miała
zawartą umową na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie zlokalizowanego na
terenie Miasta Dębica przytuliska dla bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Miejskich
Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12.

W ubiegłym roku zostało wyłapanych na terenie Miasta Dębica 96 psów, na koniec
grudnia 2011 r. w przytulisku dla bezdomnych zwierząt przebywało 13 psów. Koszt związany
z wyłapywaniem i utrzymaniem psów w przytulisku w 2011 r. wyniósł 49616,00 zł. Za
wyłapanie jednego bezdomnego psa płacony był ryczałt w wysokości 102 zł. netto, natomiast
dzienna stawka za utrzymanie jednego psa wynosiła 5,40 zł. netto.

GŁÓWNYlg^ECJALISTA

\ iV>
mgr inż. MaĄ\mja,rosławski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



 
 

 

 

 
ul. Trakt Węgierski 11 

38-450 Dukla 
tel. (13) 433 00 34, fax (13) 433 10 11 
e-mail: gmina@dukla.pl, www.dukla.pl

 

 
 
 
Znak:SO.1431.11.2012      Dukla, 2012-04-11 
 

 
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
35 – 060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62 

 
                                                
      W odpowiedzi na zgłoszony wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący  

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

wyłapywanie, Urząd Miejski w Dukli informuje : 

 - Gmina Dukla w  2011 r. zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im 

dalszej opieki. Zleceniobiorcą było Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu. Następnie zwierzę zostało odwiezione do schroniska dla 

zwierząt w Wysokiej Strzyżowskiej –„ Azyl u Majki”. 

- w 2011 r. – wyłapany i przewieziony do schroniska był 1 bezdomny pies,   

- koszt realizacji w/w zadania wyniósł 2030,47 zł. 

Za przyjęcie i utrzymywanie psa w schronisku Gmina dokonywała jednorazowej opłaty – 

zakup karmy dla zwierząt za kwotę 800,- zł. 

 

 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a      
    
 
 
  



Gmina Dydnia Dydnia dnia, 30.05.2012

RGGNiSO.6140.12.2012r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ L. Dz. 153/32/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
dotyczące realizacji zadania w zakresie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" informuję że Gmina Dydnia zawarła umowę z firma, która w roku 2011 r.
będzie prowadzić wyłapywanie bezdomnych zwierząt, tj. Jedlickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jedliczu, gmina nie udzielała innych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W 2011 r. zostały odnotowane dwa przypadki bezdomnych psów, którym udzielono
weterynaryjnej opieki, jak też znaleziono dla nich nowych właścicieli.

Mł. Referent
Jacek Demczak

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



U R Z Ą D G M ! M Y
36-065 DYNÓW

ul.Ks.JózefaOżoga2

>79M J^SyZBEGON 650011470
tel. /016/6521257

Dynów, dnia 16.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej na temat realizacji
zadania własnego Gminy w zakresie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Na terenie Gminy Dynów występują sporadyczne przypadki występowania
bezdomności zwierząt. Szeroko prowadzona profilaktyka w szkołach i innych instytucjach
pozwala ograniczyć fakt bezdomności do minimum. W 2011 stwierdzono jedynie 2 przypadki
wystąpienia bezdomności zwierząt, które trafiły do nowych właścicieli.
Zadania polegające na wyłapywaniu zwierząt realizowane są we własnym zakresie (gmina
posiada odpowiedni sprzęt oraz osobę zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt).
W przypadku wyłapania bezdomnego zwierzęcia przy ścisłej współpracy z tut. lekarzem
weterynarii, zwierzęta do czasu przekazania nowemu właścicielowi poddawane są
kwarantannie i ewentualnemu leczeniu. W przypadku podejrzenia u obserwowanych zwierząt
wścieklizny, zwierzę zostaje oddane do dyspozycji lekarza weterynarii.
Środki finansowe w kwocie 500 zł zostały przeznaczone na realizację w/w zadania.

WÓJTA

ni Prokop
GMINY

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



UG.6140.7.2012 Dzikowiec l 1.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

dot. wniosku znak; RSOZ.L.Dz 153/35/201

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka n;id bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt Urząd Gminy
Dzikowiec informuje:

II w 2011 r gmina Dzikowiec nie mała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych, ani nie udzielała zleceń w tym zakresie.
Nie były przekazywane ani umieszczane bezdomne zwierzęta w schroniskach
/ przytul i skach /,
2/ nie było zwierząt wyłapywanych lub utrzymywanych na gminy
3/ nie było takich kosztów



URZĄD GMINY GAĆ
37-207 Gać 275

woj. podkarpackie
www.gac.pl ug gac@onet.pl tel./fax. 16 641 14 26

RG. 6140.7.2012 Gać, dnia 11.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.L.Dz 153/38/2012 z dnia 30 marca 2012r. natemat
sposobu i skutków wykonywania zadnia „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Gmina Gać informuje, że w 2011
roku nie miała podpisanej stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2011 roku przekazano l szt psa z terenu gminy Gać do Miejskiego
Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Kundelek" w Rzeszowie. Gmina Gać nie ponosiła
żadnych kosztów w ramach wyłapywania zwierząt.

Z up.

mgr Ma
KIEROWNIK KfFHAJli

i o

A

Pawlak
fWOJU 60SPODAKCH60,
WNY ŚRODOWISKA



U R Z Ą D . M I E J S K
w G-Josowia ?/5/KOpci-j-K ! :

:-,;:ki-:i Głogów Młp. 2012-04-13
id,,%-17/15 i 724 i; ix *-̂  7; EJ i "-22

GK.6134.11.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2012 roku znak:RSOZ.L.Dz.153/40/2012 -
Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim informuje, że:

1. W roku 2011 Gmina udzielała zleceń na wyłapanie i transport do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej, podmiotowi
uprawnionemu do wykonywania tych czynności;

2. W roku 2011 zostało wyłapane i przekazane do opieki w schronisku na koszt gminy 7
sztuk psów oraz jeden kot;

3. Na realizację powyższych zadań Gmina Głogów Młp. w roku 2011 wydała 4500,00
złotych, z tym, że w roku bieżącym, zostanie uregulowana należność za opiekę w
schronisku 5 sztuk psów i l kota z roku 2011.

Podobnie w roku 2011 Gmina uregulowała za realizację zadań z roku 2010 należność w
kwocie 5000.00 złotych.
Ponadto należy zauważyć, że edukacja społeczeństwa w temacie opieki nad zwierzętami
przyczynia się do zmniejszania się z roku na rok ilości pojawiających się zwierząt
bezdomnych.

Z poważaniem

Z w. BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



2* h 01

Urząd Gminy Górzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Górzyce

telefon: (0-15)8362075
fax: (0-15)8362209
e-mail: biuro@gorzyce.itl.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

GR.7020/5/2012 Górzyce 2012-04-3 O

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo RSOZ.L.Dz.153/41/2012
dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania' opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Górzyce informuje:
- na terenie Gminy Górzyce prowadzona jest akcja wyłapywania bezdomnych

zwierząt. Gmina przekazuje wyłapane psy do hotelików a w przypadku
rannych zwierząt do Przychodni Weterynaryjnej.
Zwierzęta są przetrzymywane na podstawie comiesięcznych zleceń.
I tak bezdomne psy przetrzymywane są w hotelikach:

l. „ U Murki „ Katarzyna Mróz Krzemień Drugi 111 koszt
Przetrzymywania zwierząt w 2011 r. wyniósł 12917,20zł

2. JKJ Joanna Jarocińska Lipka Wielka 31 koszt w ubr. 19 366,01zl
3. Przychodnia Weterynaryjna lek wet. Dominik Sałata Sandomierz ul.

Żółkiewskiego 8 - koszt za 201 Ir. 3 582,- zł
4. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami - 750zł

Łącznie wydatki wyniosły; 36 615,21zł
Ponadto bezdomne psy przed przekazaniem do hotelików przebywają w
kojcach zlokalizowanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycach.
Tam też przebywaj ą psy na obserwacji w kierunku wścieklizny.
Koszt przetrzymywania tych zwierząt wyniósł około 2 tyś. zł i pokryty został
przez w/w Zakład.
Ogółem w hotelikach w 2011 r. przebywało 32 psy.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami prowadzona jest w br. w oparciu o
„ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na 2012r."Powyższy program został uchwalony przez Radę Gminy
Górzyce uchwała Nr XXIV 116/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

Nr konta: 25 9434 10122002 105000180001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Górzycach
Urząd czynny: poniedziałek, środa - piątek: 7 30- 15 "'; wtorek: 8 30- 16 3"



GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne

woj. podkarpackie Grodzisko Dolne dnia 18.05.2012r.

RPR.6140.6.2012
Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.L.Dz.153/43/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

Ad. l Urząd Gminy Grodzisko Dolne w 2011 r. na wyłapywanie, leczenie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miał zawartą umowę z Panem Jerzym
Sulikowskim, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta Sarzyna pod nazwą
Gabinet Weterynaryjny „ESKULAP" wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna świadczący na podstawie powyższej umowy
usługi weterynaryjne dla Gminy Grodzisko Dolne.

Równocześnie informuję, że Urząd Gminy Grodzisko Dolne ma zawarte
POROZUMIENIE z Gminą Miejską w Przemyślu w sprawie przyjmowania z terenu Gminy
Grodzisko Dolne bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Orzechowcach.

Ad. 2 Do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach w 2011 r. z terenu
gminy dostarczone zostały trzy psy.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Urząd Gminy Grodzisko
Dolne w 201 Ir. wyniósł łącznie 17043,54 zł. ( w tym usługa weterynaryjna wraz z
gotowością świadczenia usług 4 680,00 zł. i koszty utrzymania zwierząt w schronisku to
kwota 12 363,54 zł.).

Na zadanie związane z utrzymaniem psów w schronisku środki zostały przekazane w
formie dotacji, natomiast za usługi weterynaryjne i gotowość świadczenia usług, płatność
przekazywana jest miesięcznie po przedłożeniu rachunku.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.



Haczów, dn 16.04.2012r.
36-213 HACZÓW
woj. podkarpacki©

HG. 6140.1.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 30 marca 2012r., o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy

w Haczowie poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania tj.

1. Gmina Haczów w 2011 r. nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. W 20lir. odnotowano na terenie gminy Haczów jedno zgłoszenie dotyczące

bezdomnych psów i umieszczono je w schronisku dla bezdomnych zwierząt Im. Ś w.

Franciszka z Asyżu, ul. Targowa 11,39- 300 Mielec.

2. Do schroniska została oddana suka wraz z ośmioma szczeniętami.

3. Koszt związany z oddaniem psów do w/w schroniska w 2011 r. wyniósł 2300 zł.

(suka 1500zł i szczenięta 8szt - SOOzł.), płatność była jednorazowa.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Harasiuki, dnia 23-04-2012

RRG-IV.6134.1.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2012 r. znak RZOS.L.Dz 153/45/2012 dotyczącego informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję że Gmina Harasiuki na dzień dzisiejszy nie posiada podpisanej umowy z schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt. Schroniska z terenu województwa podkarpackiego są przepełnione przez co nie mają
możliwości na rozszerzenie współpracy
z kolejnymi gminami .

1. W roku 2011 nie zostały oddane zwierzęta do schroniska z terenu Gminy Harasiuki.
2. W roku 2011 zostały zaadoptowane 3 bezdomne psy. Nowi właściciele zostali znalezieni przez pracowników

Urzędu Gminy.
3. Koszty poniesione na realizacje zadania przez gminę to koszty transportu psów do nowych właścicieli, transport

chorego bociana do lecznicy zwierząt w Przemyślu, oraz sterylizacja adoptowanej suczki i jej leczenie - ok. 550 zł.

Z poważaniem

Z-ca Wójta

/-/ Krzysztof Kiszka



 
Argos/BOZ  

Od: <biuro@rsoz.org>
Do: "Boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 kwietnia 2012 09:09
Temat: Fwd: Odpowiedz na wniosek - Gmina Horyniec-Zdrój

Strona 1 z 1

2012-08-13

 
 
-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Odpowiedz na wniosek - Gmina Horyniec-Zdrój 
Data: 2012-04-18 13:39 
Od: Bogusław Hałucha <bogdan@horyniec-zdroj.pl> 
Do: biuro@rsoz.org 
 
Witam! 
 
W  odpowiedzi  na  Państwa  wniosek o udzielenie informacji publicznej 
informujemy,  że  nasza  gmina  nie  miała  w  2011  roku  umowy na na 
wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt.  Problem  dotychczas  rozwiązny był 
przez   znalezienie   nowego  właściciela  dla  bezdomnych  psów  oraz 
dokarmianie  bezdomnych  kotów. Jednakże problem ten nasilił się w roku 
bieżącym   gdzie   gmina   szuka   firm   i   schronisk   zajmujących 
się bezdomnymi zwierzętami. 
 
Bogusław Hałucha 
 
--  
Pozdrowienia, 
  Bogusław Hałucha 
 



U R Z Ą D G M I N Y
W HYŻNEM

36-024 HYŻNE
j j . podkarpackie
,v (0-171 22-95-001ax (l) Hyżne,dn. 2012-04-23

SGK- 1431.2.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30.03.2012r informujemy, że gmina

Hyżne w roku 2011 nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Jednocześnie informujemy, że w roku 2011 Gmina Hyżne nie poniosła żadnych

wydatków na zadania związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

mgr inz.

[INY

•na Wojtyło



URZĄD GMINY
Iwierzyee 80

3 9-124 Iwierzyee
woj. podkarpackie

ROS.6073.3.2012 Iwierzyee, dnia 16.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
w R z e s z o wi e

W odpowiedzi na Państwa pismo RSOZ. Ldz. 1 53/48/20 1 2 z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ,Urząd Gminy
w Iwierzycach informuje, co następuje :
1. Gmina posiada zawartą umowę zlecenie z osobą, która zajmuje się

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W przypadku wyłapania zwierząt,
staramy się w pierwszej kolejności odnaleźć ich właściciela lub oddać
do adopcji, a dopiero w ostateczności umieścić w schronisku dla zwierząt.
Do chwili podjęcia tych działań są one doraźnie przetrzymywane
u osoby, z którą posiadamy spisaną umowę.
Powyższe działania sprawiły, że w przeciwieństwie do lat poprzednich nie
mieliśmy potrzeby umieszczania zwierząt w schronisku.

2. W 201 1 r. wyłapanych zostało 9 bezdomnych psów, z czego 6 oddanych
zostało do adopcji, dla jednego odnaleziony został właściciel, 2 z wypadku
padły podczas zabiegu w lecznicy weterynaryjnej.
Ponadto poniesiono koszty związane z leczeniem i przebywaniem
w lecznicy jednego psa z gospodarstwa z terenu gminy .
Sprawowano również opiekę nad psami osób samotnych podczas
ich przebywania na leczeniu w szpitalu.

3. Całko wity koszt związany z wyłapywaniem, opieką weterynaryjną,
dokarmianiem oraz utylizacją padły ch zwierząt w 2011 r.
wyniósł 5.951 zł.

Ó TTr^nj? -Ł



Urząd Gminy
w Iwoniczu-Zdroju

WI08.6140.7.2012 Iwonicz-Zdrój 2012.04.11.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 RZESZÓW

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2012 roku,
znak: RSOZ.L.Dz. 153/49/2012 w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
ochrony zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, informujemy, co następuje:

1. W roku 2011 Gmina Iwonicz-Zdrój miała zawartą umowę z Centrum Usług
Komunalnych "KROeko" Sp. Z o.o. w Krośnie na wyłapywanie, transport,
przechowywanie w przytulisku l transport do schroniska bezdomnych zwierząt
domowych. Zwierzęta domowe, które nie zostały odebrane z przytuliska przez
właścicieli lub opiekunów były przewożone do Schroniska dla Zwierząt w
Mielcu oraz Schroniska w Olkuszu. Wywozu dokonywał podmiot wyłapujący
j.w.

2. Łącznie w roku 2011 wyłapanych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój zostało
osiem psów, z czego 3 szt. zostało odebrane przez właścicieli lub opiekunów
a 5 szt. przewieziono do schroniska dla zwierząt. Gmina prowadziła
wyłapywanie jedynie zwierząt bezdomnych, które błąkały się przez dłuższy
czas po terenie gminy. Nie prowadzono gminnej akcji wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

3. Roczny koszt realizacji zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
wyniósł 24.978,40 zł. Opłaty za usługi były realizowane wg ustalonych
ryczałtów za gotowość świadczenie usług i jednorazową opłata za przyjęcie
zwierząt do schroniska oraz stawek i opłat umownych za świadczenie usług w
zakresie wyłapywania l transportu zwierząt.

Z up. Burmistrza Gminy
Otrzymują:

Robert Nie
Adresat OyreMor Wydziału

2. A/a-AK.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, AL Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój
Tel./fax: 013 435 02 12, sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, www.iwonicz-zdroj,p|

NIP: 684-10-03-307, Regon: 000529640



Jarocin, dnia 05.04.2012 r. 
 
 
 

                                                Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt                    
    ul. Słowackiego 24/62 

                                                 35 – 060 Rzeszów 
 
 
 

INFORMACJA PUBLICZNA 
 

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? Oraz do których 
schronisk/przytulisk/azylów/hoteli itp. były przekazywane/umieszczane bezdomne 
zwierzęta w 2011 r. z terenu gminy.  

 
- Nie było stałych umów, zlecono wyłapanie 3 psów Gminnemu Zakładowi 
Komunalnemu w Jarocinie  

 
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub 

utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku? 
 

- 3 psy (zaadoptowane przez GZK Jarocin)  
 

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za 
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej 
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)? 

 
- 1 000 zł w tym:  
     200 zł – usługa lekarsko-weterynaryjna 
     800 zł – dokarmianie psów  

 
 

                                                                                          Zastępca Wójta 
                                                                                           Andrzej Kata 



U R Z Ą D M I A S T A
W J J! L E

38-200 JAsiir RyNEK 12

SEKRFTARÎ IJRMISTRZA
tel. (013) 448-63-11 ix. (013) 446-29-76

OS.6140.1.2012
Jasło, dnia 23.04.2012 r.

iiowskie Stowarzyszenie

<y Zwierząt

«szów

actóego 24/62

;RSOZ.L.Dz.l53/55/2012 z dnia
icji z zakresu opieki nad bezdomnymi

..„̂  Jasła z dnia 02.04.1998 r.
ci Zakład Gospodarki Odpadami

,W,^odpowiedzi na Państwąą
30.03.2012 r. Urząd Miasta w Jaśle u(
zwierzętami:

1. Na podstawie Uchwały Nr LII/5(
opiekę nad bezdomnymi zwierzęta

38-200 Jasło, ul; Sokoła 8. ;
2 MZGO w Jaśle posiada zawartą!i|)W^zidnia 05.10:2010 r: na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Jasła z Jedlickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki komunalnej i;Miepar||̂ |Spółka;z, o.o. z siedzibą 38-460 Jedhcze,
ul. M.Konopnickiej 10

3 W 2011 r wyłapano na terenie Mi|stii Jasła 14, bezdomnych psów, z czego dla
7 znaleziono nowych właścicieli, pojl^sy zgłosili się dotychczasowi właściciele,
2 psy przebywają w tymczasowym pifftcie przetrzymywania zwierząt, l psa me udało
się uratować, pomimo udzielonej ponioc|weterynaryjnej.

4 W 2011 r na zadania związane z opi|pTiad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano
środki w kwocie netto 23 195,47 zł. na którą złożyły się koszty wyłapywania zwierząt,
zapewnienia opieki i wyżywienia, opi|ca weterynaryjna.

up.Burmistrza

l̂l̂ rodTomasz Kołcz

Otrzymują:

(^Adresat,



tj R Z Ą L) (3 M i iN '<
17-232 Jawo mi k Połsk:

-rvjip 794-12-50-8/9
REGON 00053606C
;Sj (O-16) eS-MO-i"*

RRG.6140.3.2012

Jawornik Polski 10.04.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
RSOZ .L.Dz.153/56/2012 z dnia 30 marca 2012 roku Wójt Gminy Jawornik
Polski informuje:
1. W 2011 roku Gmina Jawornik Polski nie miała stałych umów tytułem
sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywania.
W 2011 roku zawarto 5 zleceń w tym przedmiocie. Zawarte umowy zlecenia
dotyczyły wyłapania bezdomnych zwierząt i zapewnieniami opieki.
Zleceniobiorca prowadzi we własnym zakresie schronisko, w którym
umieszczono według naszej wiedzy zwierzęta.
2. W 2011 roku wyłapano ogółem 5 sztuk bezdomnych zwierząt,
utrzymywanych na koszt Gminy.
3. Koszt wyłapania i zapewnienia opieki dla w/w ilości zwierząt wyniósł ogółem
2.500 zł. Zleceniobiorcy każdorazowo uiszczano ustalony koszt w formie
zryczałtowanej.

Z poważaniem:

GMINY
POLSKI
U£
Petynist

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



®K. ftm&mm Jeżowe, dnia 07.05.2012 rok

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Jeżowem przesyła informację na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania ;; opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt;
- w 2011 roku gmina nie posiadała stałej umowy oraz nie przekazywała bezdomnych zwierząt
do żadnych schronisk i azyli. Jeżeli zachodziła taka konieczność , dla bezdomnych zwierząt
szukaliśmy nowego właściciela na terenie wsi,
- w 2011 roku gmina na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt -,
- w 2011 roku wydatki na opiekę lub umieszczenie zwierząt w schronisku łtp. wynosiły O zł

Do wiadomości;
l.A/a

GMINY/

inż, Gabrifl JLesicska



'T
39-225 Jodsowa.

Jodłowa.dnia: 10.04.2012

Rzeszowskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do wniosku z dnia 04.04.2012 informuję ,że w
roku 2011 Gmina Jodłowa nie udzielała zleceń na wyłapywanie czy zapewnienie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, gdyż w podanym okresie nie wystąpiły przypadki
wymagające takich czynności.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



U R Z Ą D G M I N Y
Kamień, dnia 2012-04-16

powiat rzeszowski
woj. podkarpackie

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT

Ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W związku z wnioskiem z dnia 30 marca 2012 roku., znak: RSOZ.L.Dz 153/60/2012,
w którym zwracają się Państwo o przekazanie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, poniżej przekazujemy niezbędne informacje
w tym zakresie.

Gmina Kamień w 2011 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Podejmowane przez Gminę działania w tym okresie polegały na tym, że w pierwszej
kolejności próbowano ustalić właściciela zwierzęcia lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało natomiast, jeżeli było to niemożliwe w dalszej kolejności
poszukiwano nowego właściciela dla bezdomnych zwierząt.

Realizacji zadania z racji kilku tego rodzaju przypadków w ciągu roku to głownie
koszty transportu, ulotek informacyjnych, afiszy, lekarza weterynarii ,itp. a wynosił
około 500 zł.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminę w tej materii były wykonywane
w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, póz. 724
i z 1998 r. Nr 106, póz. 668)

Z poważaniem:

l«p«. W Ó J T A
\^/
zy Bednarz
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Gmina Kołaczyce - inf. o bezdomnych zwierzętach 
Data: 2012-04-13 14:24 
Od: renatakania@kolaczyce.itl.pl 
Do: biuro@rsoz.org 
 
Urząd Miejski w Kołaczycach                         Kołaczyce  
13.04.2012 
ul. Rynek 1 
38-213 Kołaczyce 
 
 
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2012 r. znak RSOZ.L.Dz. 
153/63/2012, informujemy że: 
- Gmina Kołaczyce w 2011 r. nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem, 
    a wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt 
odbywało się na zlecenie, 
- w 2011 r. wyłapano dwa psy i wraz z karmą przekazano je do schroniska 
    w Wysokiej Strzyżowskiej 559 k/Krosna,(psy zostały wyłapane na  
zlecenie 
gminy przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej     ul. M. Konopnickiej 10 Jedlicze), 
- całkowity koszt realizacji zadania polegający na wyłapaniu i  
przekazaniu 
psów do schroniska wyniósł 2.088,44 zł 
 
                                           Jerzy Rączka 
 
 



tNfY-vX.L..i.M i
38-420 KORCZYNA

ul. Rynek 18a, tel. 134354080

Korczyna dnia 10.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198) Urząd Gminy Korczyna podaje

następujące dane związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt,

l Gmina Korczyna w 2011 r. miała stałą umowę na świadczenie usług związanych z

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z firmą: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej, ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze. Na terenie tego przedsiębiorstwa,

wyłapane bezdomne zwierzęta przetrzymywane były przez okres 14 dni (leczenie, opieka

weterynaryjna, szczepienia, poszukiwanie nowego właściciela). Następnie przekazane zostały

do Schroniska w Mielcu (ul. Targowa 11) lub do Olkusza (ul. Sikorska 91).

2. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt - 7.012,60zł.

a) 9 piesków,

b) l kot,

3. Przyjęcie i utrzymanie zwierząt w schronisku- 10.570, OOzł.

a) pieski - 8 szt.

b) kot- l szt.

4. Całkowity koszt realizacji opieki nad zwierzętami w 201 Ir. wyniósł: 17.582,60zł.

Były to jednorazowe płatności za wyłapywanie oraz umieszczenie i utrzymanie zwierząt w

schronisku, na podstawie otrzymanych faktur od przedsiębiorców wyżej wymienionych.

Z poważaniem

Otrzymują:
l\) Adresat
2. A/a

Janus.
(Z-ca Wójta

ijnar
jininy)
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: odpowiedz na wniosek RSO.L.153/66/2012 
Data: 2012-04-04 10:36 
Od: "UG Krasiczyn" <ugkrasiczyn1@poczta.onet.pl> 
Do: <biuro@rsoz.org> 
 
 
W odpowiedzi na pismo Nr.RSOZ.L.Dz.153/66/2012 z dnia 22.03.2012r Urzad 
Gminy w Krasiczynie informuje, że w 2011r. Gmina Krasiczyn posiadała 
stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Stowarzyszeniem 
Pomocy Psom Bezdopmnym AMICIUS w Przemyslu. Zwierzeta te po okresie 
przetrzymywania były odłapywane na terenie gm.Krasiczyn.Łącznie w 
2011r wyłapano na terenie gm.Krasiczyn 11 psów łączny koszt 
odłapania tych zwierząt to 4.797 zł. Koszt wyłapywania i krótkiego 
przytrzymywania w przytulisku to kwota 3.183 zł.Adopcja płacona byla 
wg umowy przez okres 5-ciu m-cy zaś wyłapywanie i utrzymywanie w 
przytulisku jednorazowo. 
 
  Tadeusz Bobek 



UG 6140.2.2012/AJ                                                                                        Krempna 2012-04- 11

 Rzeszowskie Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt

Rzeszów
ul. Słowackiego  24/62

               W opowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2012r, dotyczace udzielenia  informacji na 
temat wykonywania zadań „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, 
Urząd Gminy w Krempnej informuje:

Ad.pkt.1  - W roku 2011,  Gmina Krempna nie miała podpisanej umowy ani też nie 
udzielała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 
Ad.pkt.2  -  nie było takich zdarzeń

Ad pkt.3 -  w związku z tym, iż nie było takich zdarzeń , brak ponoszonych kosztów.

                   Gmina Krempna jest Gminą rolniczo- turystyczną o powierzchni ok.200km², 
zamieszkałą przez ok. 2.000 mieszkańców.  Ok.70% powierzchni gminy pokryte jest lasami 
lub zadrzewieniami. Na terenie Gminy położony jest Magurski Park Narodowy. Zwierzęta 
( psy, koty) chodowane są przez rolników (zwierzęta tzw. gospodarskie) oraz przez 
myśliwych, zrzeszonych w działajacych na terenie gminy czterech  kołach łowieckich  i  są 
otaczane szczególną opieką.  Do chwili obecnej nie wystapił problem bezdomnych zwierząt.
            W wypadku zaistnienia zdarzenia „bezdomności”, a raczej zagubienia się psa, 
mieszkańcy( w szczególności rolnicy) zainteresują ( zaopiekują) się takim zwierzęciem. 

Otrzymują:                                                                                Albert Jakubowski

1.Adresat
2.A/a



U . R Z Ą D GMINY
38-422 K r o ś c i e n k o W y ż n ę
ul.Południowa 9. woj,podkarpackie

Krościenko Wyżnę, dn. 17.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Niniejszym udzielam odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o

udzielenie informacji publicznej:

i W 7011 roku Gmina Krościenko Wyżnę posiadała podpisaną umowę na
Lapywanie zwierząt bezdomnych z Jedlickim Przedsiębiorstwem
Zspodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jedliczu ul. M.
Konotmickiej 10 Zwierzęta po wyłapaniu były przewożone do JPGKiM w
Tedliczu gdzie miały zapewnioną opiekę, w tym weterynaryjna, przez okres ok.
7 dni Następnie były transportowane specjalistycznymi samochodami do
schroniska dla zwierząt w Mielcu lub w Olkuszu.

9 W roku 2011 na terenie Gminy wyłapano 4 bezdomne psy.
3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 zamknął się w kwocie 5 821,42 zł

brutto. Za umieszczenie zwierzęcia w schronisku gmina płaci stawkę

jednorazową.

Zpoważaniem

Otrzvmuią:

Adresat
2. A/a



Urząd Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43. fax. 013 436 28 65

e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

Krosno, 27.04.2t312r.
KS.Ó140.2.12,2012.0

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
3 5-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03.2012r. znak: RSOZ.L.Dz.153/69/2012, uprzejmie
informuję:

W 201 Ir. na terenie miasta Krosna zostało wyłapanych 58 psów i 2 koty, w tym:
-1 pies i l kot zostały uśpione z uwagi na bardzo zły stan zdrowia,
-19 psów zostało odebranych przez właścicieli,
-18 psów zostało adoptowanych,
-1 pies i ł kot zostały przekazane do domu tymczasowego,
-19 psów zostało przekazanych do schroniska w Mielcu i Olkuszu.
Wyłapania były wykonywane przez Centrum Usług Komunalnych KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry l
w Krośnie. Po wyłapaniu zwierzęta były przetrzymywane przez okres ok. 14 dni (okres
kwarantanny) w przytułisku przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Wszystkie wyłapane zwierzęta
objęte były opieką lekarską (odrobaczenie, odpchłenie oraz inne niezbędne zabiegi weterynaryjne).
Następnie po potwierdzeniu dobrego stanu zdrowia odwożone były do schroniska. Zarówno obiekt
przytuliska jak i firma wyłapująca zwierzęta objęte są nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cały koszt zadania w 201 Ir, przekroczył 95 000 zŁ Za przyjęcie do schroniska była
uiszczana jednorazowa opłata w wysokości 1500 zł za psa na początku roku, potem wzrosła do
1850 zł.

Z up. PFUEZYDENTA

Gospodarki
Środowiska

Otrzymują^
ł) Adresat

A/a
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Informacja w s. bezd. zwierząt - Gmina Krzywcza 
Data: 2012-04-19 13:57 
Od: Robert Kaszycki <rkaszycki@ugkrzywcza.pl> 
Do: biuro@rsoz.org 
 
Informacja publiczna w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  
Krzywcza: 
1. Gmina Krzywcza miała podpisaną umowę nr 76/2010 z dnia 31.12.2010r  
obowiązującą do 31.12.2011r 
    ze Stowarzyszeniem Pomocy Psom Bezdomnym "AMICUS" w Przemyślu ul.  
Dworskiego 56/1 na wyłapywanie, 
    udzielanie pierwszej pomocy i dalszej opieki nad bezdomnymi psami.  
Była to umowa o charakterze stałym. 
2. W 2011r na terenie gminy Krzywcza wyłapano 4 psy, które po okresie  
kwarantanny zostały przekazane do adopcji. 
3.  Płatmność za usługę następowała każdorazowo po wyłapaniu  
zwierzęcia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  1 011zł. 
 
Kaszycki Robert 
Kier.Ref.Gosp.Kom. 



UB2ĄI3 GMINY MJSYŁÓWEA
Kuryłówka, dn. 19.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
Ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ L.Dz. 153/73/2012 z dnia 30.03.2012 r.
dotyczące realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w
Kuryłówce informuje :
- w 2011 r. Gmina nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i na
zapewnienie im opieki. W roku ubiegłym przekazano z terenu gminy l ślepy bezdomny miot
( 5 szt.) do Waszego Schroniska, zlecono usługę na złapanie i utrzymanie l bezdomnego
psa przez Gabinet Weterynaryjny oraz poniesiono koszty na leczenie l bezdomnego psa.
- koszt realizacji wymienionych zadań w 2011 r. wyniósł 1.050 zł.

mz.

Strona l z l

Urząd Gminy Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka, tel. (017) 243 80 10, fax. (017) 242 69 94,

e-mail: spln-ptnriatĆ7)kurvlowka.Dl. www.kurvlowka.pl



BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 2012-04-23

OŚ. 6140.13.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 RZESZÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 3O marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

ad. l. Gmina Miasta Łańcuta ma zawartą umowę z Ambulatorium Weterynaryjnym
w Łańcucie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie
miasta. Opieka obejmuje wyłapywanie zwierząt, transport, sterylizację , dokarmianie,
opiekę medyczną i tymczasowe utrzymanie do momentu przekazania do schroniska.
Zabiegi medyczne prowadzone są w ambulatorium. W zakres opieki wchodzi również
poszukiwanie dotychczasowego opiekuna. Takie przypadki zdarzają się często i
wówczas zwierzę wraca do swojego właściciela. Poszukiwani są również inni
opiekunowie.
ad.2. Zwierzęta z terenu miasta w roku 2011 przekazywane były do Schroniska w
Mielcu. Na przestrzeni całego roku do Schroniska w Mielcu trafiło 11 psów i j eden
kot, za co miasto poniosło koszty w wysokości 16 570 zł. Są to opłaty jednorazowe,
ponoszone za każde zwierzę przekazane do schroniska.
ad. 3. Na realizację całego zadania ( schronisko + usługi weterynaryjne) w 2011 r. miasto
wydatkowało kwotę w wysokości 45 300 zł.
Ponadto na dokarmianie bezdomnych kotów na osiedlu mieszkaniowym dodatkowo
przeznacza kwotę w wysokości 800 zł.

Otrzymuje:
l. Adresat.

1E£3]STRZA

Pismo przygotowała: Surmacz Elżbieta - inspektor
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

tel.+48172490408
e.mail: srodowisko@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2012-04-23
Podpis sporządzającego pismo: Podpis akceptującego pismo:



WÓJT OWY ŁAŃCUT
37-iUU Łańcut

ul. Mickiewicza 2 a
RRE.6140.21.2012 Łańcut- 11.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo RSOZ L.Dz. 153/82/2012 informuję, że w 201 Ir.
- Gmina Łańcut posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Lecznicą

„CANYET" w Łańcucie,
- bezdomne zwierzęta przekazywane były do Schroniska dla Zwierząt w Mielcu,
- łącznie wyłapanych zostało 42 psy,
- koszt realizacji zadania wyniósł 22 tyś. zł, a gmina ponosiła koszty w formie jednorazowej
opłaty za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Wyk.K.M.-K.



WÓJT GMINY LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK

ul. OPALIŃSKIEGO 2
woj. PODKARPACKIE

-10-

UG.RMOS.6140.23-1.2012

2012-RMOS - RKW - 1054 - O

LEŻAJSK, dn. 2012-04-26

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie " przewidzianego ustawą ochronie zwierząt informuję:

W roku 201 1 Gmina Leżajsk nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki , udzielała doraźnych zleceń na realizację tych

zadań Gabinetowi Weterynaryjnemu „ ESKULAP" Nowa Sarzyna ul. Bolesława Prusa 23
*

37-307 Nowa Sarzyna.

W roku 2011 w Gminie Leżajsk wyłapanych zostało 15 psów i przekazanych do adopcji ,

wysterylizowanych zostało 13 kotów.

Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 7 437,01 zł i były to opłaty jednorazowe.

Otrzymują:

l egz. adresat
l egz. a/a

mgrinź. S

Sprawę prowadzi Andrzej Pawul tel. 17 240 62 02



36-042LUBENIA
powiat rzeszowski

woj. podkarpackie
GG.6140.1.2012 Lubenia, dnia 16.05.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Ul. Słowackiego 24/92
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.Dzl53/80/2012 dotyczące udzielenia
informacji z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Urząd Gminy Lubenia informuje,
iż w roku 2011 Gmina Lubenia nie miała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmują się pracownicy gminnej oczyszczalni
ścieków. Bezdomne psy zostają przebadane weterynaryjnie usługę tę wykonuje weterynarz
Robert Sączawa. Wyłapane psy przetrzymywane są na terenie gminnej oczyszczalni ścieków
w Siedliskach, na terenie ogrodzonym i przystosowanym do przetrzymywania psów.

W 2011 roku na naszym terenie wyłapano 2 psy, z czego l został oddany do adopcji.
Koszty związanie z utrzymaniem zwierząt wyłapanych w 2011 roku wyniosły 900zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
38-430 MIEJSCE PIASTOWE

pow. k r o ś n i e ń s k i
GP. 1431.2.2012 Miejsce Piastowe, 17.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2012r. informuję:
Ad.l) W 2011r. Gmina Miejsce Piastowe miała zawartą umowę z Centrum Usług
Komunalnych „KROeko" Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie wyłapywania,
przechowania oraz transportu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Miejsce Piastowe. Psy przekazywane były do schroniska w Olkuszu.
Ad.2) W 2011 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Miejsce Piastowe
było 9 psów.
Ad.3) W 2011 r. koszty wyłapywania, przechowania oraz transportu do schroniska
zwierząt bezdomnych wyniosły 18008,65 zł. Opłata za umieszczenie w schronisku
była jednorazowa.

mgr

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Sprawę prowadzi:
Bernadeta Jurczak — inspektor
tel. 134309753
bjurczak@miejscepiastowe.pl



Gmina Miejska Mielec
ul. Żercmskiego 26

39-300 Mielec
NiP 817-195-67-32

-5-

IM, iOU MM -o\x Mielec.dnia

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul.Słowackiegc 24/62
35-060 Rzeszów

w sprawie: udzielenie informacji.

W odpowiedzi na Wasze pismo RSOZ L.dz. 153/89/2012 informujemy, co następuje :

1. W 2011 r, Gmina Miejska Mielec nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt .ponieważ schronisko w Mielcu prowadzone przez Mieleckie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt nie spełniało warunków określonych w Rozporządzeniu MSWiA z
dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. W
pojedynczych przypadkach bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez Straż Miejską i
przekazywane do schroniska.

2. W 2011 r. w schronisku na utrzymaniu było 259 psów i 64 koty - z tego: z terenu z
Mielca było 103 psy i 30 kotów. Pozostała ilość psów i kotów - to zwierząta z innych
miast i gmin przyjęte do schroniska bez wiedzy władz miasta.Kierownictwo schroniska
prowadziło działalność niezgodną z Decyzją Prezydenta Miasta Mielca z dnia
15.11.2009. nr IM 7080-03/09. Decyzja ta jasno określa że od dnia 1 lipca 201 Or.
maksymalna liczba zwierząt w schronisku nie może być większa niż 250 psów i 100
kotów złapanych tylko na obszarze Gm,niny Miejskiej Mielec.

3. W 2011 r. Gmina Miejska Mielec przekazała do schroniska kwotę 60.000zł w formie
ryczałtu na utrzymywanie zwierząt, w ilości zgodnej z ww. Decyzją.

•up. Hrr^pen^ Miasta

mgr inJ/fadei^z Slemek
GŁÓV^iKy INŻYNIER M l A b l A

NACZELNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII MIEJSKIEJ



URZĄD GMINY MIELEC
ul. Jadernych 7

3 9 - 3 0 0 M i e l e c

Mielec, 2012-04-25

RGP 6140.1.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24 / 62

35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Wójt Gminy Mielec informuje, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mielec
opierałasię w 2011 roku jak i wiatach ubiegłych na współpracy z Mieleckim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt, które prowadzi schronisko dla zwierząt. W przypadku pojawienia się bezdomnego psa lub
innego zwierzęcia na terenie gminy, natychmiast zleca się w/w jednostce wyłapanie oraz przyjęcie i
utrzymywanie zwierzęcia w schronisku, gmina natomiast pokrywa wszelkie koszty w tym zakresie.
Opłata za w/w usługę jest jednorazowa i regulowana na podstawie rachunku w formie przelewu na
wskazany nr konta bankowego.
Opłata jednorazowa za przyjęcie i utrzymanie psa w schronisku wynosi 600 zł. Koszty transportu -50,00
zł. Łączna kwota za w/w usługę od jednego psa wynosi 650 zł.
W 2011 r. na koszt gminy zostało przekazanych do schroniska 15 psów. Koszt realizacji całego
zadania przez gminę w 2011 r. wynosił - 6 300 zł.

mgr Kazimiiń. Gacek

Sprawę prowadzi; L. Nowak tel. 17 7730590



U R Z Ą D G M I N Y
38-1 1 4 N<ebv!ec
pow. strzyżowski
woj, podkarpackie Niebylec ll-04-2012r

GN.6140.4.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

3 5-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" Urząd Gminy w Niebylcu uprzejmie

informuje.

1. Gmina Niebylec w roku 2011 nie zawierała umów ani też nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych psów, w związku z czym nie poniosła kosztów związanych

z realizacją tego zadania.

2. W roku 2011 zdarzały się sporadyczne przypadki porzuconych i błąkających się psów. Psy

takie były wyłapywane przez pracowników fizycznych tut. Urzędu i do czasu znalezienia

bądź to właściciela czy też nowego opiekuna były przetrzymywane w specjalnie do tego

wykonanym kojcu, który znajduje się na działce gminnej. W roku 2011 w taki sposób

utrzymywano 3 psy ( w tym l pies został umieszczony w prywatnym schronisku

w Wysokiej Strzyżowskiej).

3. Łączny koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad zwierzętami wyniósł 839,01 zł- w tym

za umieszczenie psa w schronisku została jednorazowo zakupiona i przekazana do

schroniska karma dla psów za kwotę 800 zł.

Z poważaniem:

Otrzymuje: \rnxr zjńgn ew Korab

l/ adresat

2/a/a



B u r m i s t r z G m i n y i M i a s t a N i s k o
Plac Wolności 14,37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630

http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl

Nisko, dn. 16.04.2012 r.
OSK.6140^.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ L.Dz.153/92/2012 z dnia 30.03.2012 r., dotyczące

udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję, że w 2011 roku

Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, również nie

zlecała j ednorazowo wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Koszty związane z realizacją zadania opieki nad zwierzętami w 2011 roku wyniosły: 4 147

zł.

Z up. B U R M I S T R Z A

mgr inz. Wmm^w fmcon
. KierowniSrKeferatu Gchfcmy

Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. adresat;

2. a/a.



 
 

Niwiska, 11 kwietnia 2012 r. 
 
 
 
 
 
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony       
Zwierząt 

ul. Słowackiego 24/62 
35-060 Rzeszów 
 
 

 W odpowiedzi na wniosek, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska,  
o udzielenie informacji publicznej – na temat sposobu i skutków wykonywania zadania 
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przesyłamy do Państwa nasze 
odpowiedzi: 
1. Gminie Niwiska w 2011 r. nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. Istniało społeczne wyłapywanie, a zwierzęta oddawano pod opiekę 
osób prywatnych. 
2.W roku minionym wyłapano 5 psów. 
3. Realizacja całego zadania wyniosła 100 złotych. Kwota ta została przekazana na karmę dla 
zwierząt. 
 
 
 
  
 
                                                                                                      Wójt Gminy Niwiska 
                                                                                               (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel 
 
 
 
 
 
Informację sporządziła; 
Agnieszka Zygmunt 
tel. kontaktowy 17 2270 418 



BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ul. Rzeszowska 3. 39-460 Nowa Dęba

tel.:(+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-maii: gmina@nowadeba.pl

GKS.1431.1.2012 Nowa Dęba, 10 kwietnia 2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
mniejszym informuję, że:

1) Gmina Nowa Dęba w 2011 roku nie zawarła umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina posiada jedynie umowę zawartą z osobą
fizyczną na tymczasowe przetrzymywanie max. 15 psów, które przekazywane są przez
przedstawicieli Gminy - funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Osoba ta zapewnia
wyżywienie oraz opiekę nad psami, które następnie oddawane są właścicielom lub
przekazywane innym osobom chętnym.
W 2011 roku do Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Ogród Ś w.
Franciszka" przekazanych zostało 6 szczeniaków i kotka.

2) W roku 2011 wyłapano i tfrnieszczonD w tymczasowym miejscu przetrzymywana
26 psów. s <• •>

3) Koszty związane z realizacją całego zadania w 2011 r. wyniosły 10 866,28 zł.
Były to jednorazowe opłaty za umieszczenie zwierząt w Tarnobrzeskim Stowarzyszeniu
Przyjaciół Zwierząt „Ogród Św. Franciszka" i usługi weterynaryjne oraz miesięczna
opłata za utrzymanie w tymczasowym miejscu przetrzymywania-psów wyłapanych
z terenu Gminy.

Z poważaniem

BU

mgr Wik

Otrzymują:
l x Adresat
l x a/a
Przygotowała: Agata Zięba, tel. w. 203



BURMISTRZ MIASTA
HOWA SARZYNA

RPGK.6140.3.2012 Nowa Sarzyna, dnia 11.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ L.Dz. 153/95/2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie

udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1) na terenie gminy Nowa Sarzyna bezdomne zwierzęta wyłapuje P. Jerzy Sulikowski,

zam. Wola Zarczycka 101, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet

Weterynaryjny „ESKULAP", z którym gmina podpisała coroczną umowę;

2) w 2011 roku wyłapano 23 bezdomne psy, l kota i udzielono pomocy weterynaryjnej

3 rannym bocianom;

3) wyłapane bezdomne zwierzęta umieszczane były w tymczasowych kojcach

w Gabinecie Weterynaryjnym „ESKULAP" i po wykonaniu niezbędnych zabiegów

leczniczych oddano je do adopcji; ranne bociany po udzieleniu pomocy

weterynaryjnej zostały odwiezione do Gabinetu Weterynaryjnego „ADA"

w Przemyślu;

4) koszt realizacji całego zadania w 2011 r. polegającego na wyłapywaniu,

przetrzymywaniu, leczeniu, sterylizacji oraz transportu zwierząt wyniósł

5 657 złotych.

Jednocześnie informuję, iż wyłapane zwierzęta po przetrzymaniu, leczeniu i sterylizacji

znalazły nowy dom, gdyż zostały adoptowane przez nowych właścicieli.
Z up. B/SYr/iistrza

Maria Balłiweja&r - Śliwa
Sekretan/Miasta jr Grr i r. v

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Pismo znak:RPGK.6140.3.2012 Strona l zł



38-722"
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Olszanica , dnia 12.04.2012 r.

RRG. 1431.2.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2012 r. znak: RSOZ.1.153/99/2012
w sprawie udzielenia informacji na temat realizacji zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informujemy:

- Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
podpisywane są umowy jednorazowe,

- w roku 2011 poddano eutanazji dwa podrzucone chore bezdomne psy ,
- koszt całego zadania w 2011 r. wyniósł - 480,00 zł.

W O

Otrzymują
M Adresat,
21 a/a.

tof Zapala



U R Z Ą D GMINY
38-223 Osiek Jasielski

powiat Jasło
woj. podkarpackie

NIP 685-15-80-351 RFGON 001007524

GPRiOŚ.6140.10.2012 Osiek Jasielski dn. 16.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2012r. (data wpływu 05.04.2012r.) znak

RSOZ.L.Dz.160/101/2012 Urząd Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że w 201 Ir. nie

wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych bezpańskich zwierząt. Na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt w razie potrzeby gmina ma podpisaną umowę z Jedlickim

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Z iip. WÓJTA

Otrzymują:

l . Adresat

2. a/a

timgr Sylwia Twarazik
SEKRETARZ GMINY

J.C.



URZĄD GMINY
w FadwI Narodowe!

3.P-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie Padew Narodowa, 25.04.2012 r.
RGR.6140.4.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.dz.160/103/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
(wniosek o udzielenie informacji publicznej), na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam informacji na
podane pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

W 2011 r. gmina nie miała podpisanej umowy ani zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku?

W 2011 r. nie odnotowano przypadku wałęsających się bezdomnych psów czy kotów,
w związku z tym nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt.

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W związku z tym, że w 2011 r. na terenie gminy nie wyłapano żadnych bezdomnych
zwierząt, nie poniesiono kosztów z tym związanych.

mgr.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.



Rzeszowskie Stowarzyszenie
URZĄD MiEjbiu vV rlLŹNlE Ochrony Zwierząt

-22o P i ^ n e k 6 ni. Słowackiego 24/62
tel./fax (014) 6721036 35-060 RzCSZÓW

872-j i-?7-.7ni Regon 000529611

Znak: RL.6140.1.2012 Pilzno dnia 12.04.2012r.

Nawiązując do pisma z dnia 03.04 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem „ w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję :
W 2011 roku na terenie Gminy Pilzno wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi
zwierzętami zajmował się Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w
Tarnowie reprezentowany przez Pana Mariana Ogrodnika. Zakład ten prowadzi
Azyl dla psów i kotów. Na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w
Strzegocicach wyznaczone jest miejsce do chwilowego przetrzymywania
zwierzęcia- wyposażone w budę, pętle do ewentualnego złapania oraz miskę.
Wyłapano cztery psy dla których wy szukano nowych życzliwych opiekunów
w związku z czym gmina nie poniosła kosztów za ich utrzymanie.
Gmina Pilzno w 2011 zabezpieczyła w swym budżecie 8000 złotych./ boksy
oraz usługi weterynaryjne. /

Z poważaniem

Otrzymuj,:



37-560 Pruchnik ul. Rynek t
* 16/6236122, fax 16/6238125

GD.6140.10.2012 Pruchnik, 4 maja 2012 r.

Pani
Halina Derwisz
Prezes
Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak RSOZ.L.dz. 160/106/2012
uprzejmie informuję:

1. W 2011 r. Gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki.

2. W 2011 r. nie wyłapywano bezdomnych psów ani kotów, natomiast ranny w wypadku
pies został wyleczony na koszt gminy i przyjęty został do adopcji w gospodarstwie
rolnym.

3. Łączny koszt za leczenie wyniósł 172,80 zł.

SEKRET* GMINY



^l
URZĄD MIEJSKI w PRZECŁAWIU 39-320 PRZECŁAW ul. Kilińskiego nr 7

Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
tel.17 58 131 19, 17 58 133 86 Fax. 01758131 16 e-mail:urzadmiejski@przeclaw.org

OŚ.OC.6140.11.2012.RW Przecław dnia, 04.05.2011 r.

RZSZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT
35-060 Rzeszów
ul. J. Słowackiego nr 24/62

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 3

kwietnia 2012 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" niżej podaję informację o które Państwo

się zwrócili;

1. Gmina Przecław nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Wyłapywanie zwierząt odbywało się na ewentualne zgłoszenia mieszkańców

zatroskanych o los zwierząt. W takiej sytuacji podejmujemy decyzje o znalezieniu

takiemu zwierzęciu nowego właściciela, jeżeli się nie uda oddajemy zwierzą do

Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Mielcu.

2. W 2011 r. odebrano 3 psy właścicielowi i przekazano do przytuliska Pani Marii

Borowiec w Wysokiej Strzyżowskiej nr 559,

3. Opłata za ich umieszczenie wyniosła 1800 zł. była to opłata jednorazowa za

umieszczenie w przytulisku. W 2011 r. Gmina poniosła również koszt leczenia

psa potraconego przez samochód w wysokości 410,40zł

Otrzymują;
Adresat
ą/a -

Opracowała: mgr Róża Władczy k
e-mail:rwladczyk@przec!aw.org



URZĄD GMINY W PYSZNIĆ Y
ul. Wolności 277
37-403 Pysznica

tel. (0-15) 841-00-04, fax (0-15) 841-00-17, e-mail us@pysznica.pl

Pysznica 2012-04-18

RI.IY.6142.6.2011
Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-O6O Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo a dnia 6 kwietnia 2012r. dot. udzielania informacji na

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

wyłapywanie", informuję, że:

Ad. l Wyłapywania zwierząt dokonują pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Pysznicy. Pracownicy ZGK w Pysznicy posiadają odpowiednie przeszkolenie (w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt). Wyłapywane psy są tymczasowo umieszczane

w boksach znajdujących się na składowisku odpadów komunalnych i poddawane obserwacji,

następnie podejmujemy próbę znalezienia chętnych do adopcji, (tablice ogłoszeń, strona

internetowa).

Ad2. W roku 2011 gmina Pysznica zostało wyłapanych 16 bezpańskich psów (wg

prowadzonego rejestru). Z czego 5 psów (po wypadkach drogowych) zostało uśpionych,

6 psów oddanych do adopcji, a pozostałe 5 psów utrzymywane na koszt gminy.

Ad.3 Koszty poniesione przez Gminę Pysznica w 2011 6,5 rys. zł (w tym budowa boksów dla

czasowo przetrzymywanych psów).



BURMISTRZ
MiASIA

PIGiOS-0624/l 1/12 Radymno, dnia 06.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do Państwa pisma w/s udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

1. W 2011 r. Miasto Radymno zlecało wyłapywanie bezdomnych zwierząt /lub
zapewnianie im opieki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Radymnie.

2. Liczba zwierząt wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt Miasta Radymno: w
roku 2011 r.- 1.

3. Zadanie realizowane było ze środków własnych. W ubiegłym roku w budżecie Miasta
Radymno na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono kwotę 4 000 zł.

Otrzymują:
X"^v

(ly Adresat
2. A/a



 
Argos/BOZ  

Od: <biuro@rsoz.org>
Do: "Boz" <boz@boz.org.pl>
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Temat: Fwd: Gmina Radymno - informacja publiczna
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Gmina Radymno - informacja publiczna 
Data: 2012-04-23 12:53 
Od: Tadeusz Wójcik Urząd Gminy Radymno <t.wojcik@ugradymno.pl> 
Do: <biuro@rsoz.org> 
 
 
Dzień Dobry 
Urząd Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 w odpowiedzi na pismo RSOZ.L.dz. 
160/115/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r przedkłada odpowiedzi na 
przesłane pytania: 
 
  * Gmina w 2011 r. nie miała podpisanych umów i nie udzielała 
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub na zapewnienie im 
opieki. 
  * Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub 
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. wynoszą 0 (słownie: zero). 
  * Koszt realaizacji całego zadania wynosł 0 zł (słownie; zero 
zł), forma płatności nie została uzgodniona. 
 
Informację przygotował: Tadeusz Wójcik - gł. specjalista ds. ochrony 
środowiska w Urzędzie Gminy Radymno 
  Telefon: 16 628 24 19 w. 43 



Raniżów dnia 2012-05-04

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

Urząd Gminy w Raniżowie w odpowiedzi na pismo
RSOZ.L.dz.160/116/2012 informuje:
1. Gmina Raniżów w 2011 roku nie zawierała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt - nie zachodziła taka konieczność.
2. W 2011 roku zostało złapanych pięć psów przez pracowników gospodarczych
gminy w tym jeden został uśpiony z powodu odniesionych ran po potraceniu
przez nieznany samochód a pozostałe zostały przekazana innym właścicielom.
3. Za uśpienie i leczenie psów Gmina w 2011 roku zapłaciła miejscowemu
lekarzowi weterynarii 355,10 zł.



Rokietnica 10.04.2012 r.
RG.6140.5.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Wójt Gminy Rokietnica w odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.dz.160/119/2012

z dnia 03.04.2012 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

1. W roku 2011 r. gmina nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki.

2. W roku 2011 r. nie wyłapywano i nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.

3. W roku 2011 na realizacje zadania poniesiono koszty w wysokości 200,00 zł

(usługa weterynaryjna - leczenie opatrunek bezdomnego psa z terenu Gminy

Rokietnica). Faktura płatna była przelewem.

Gminy Rokietnica
v J?^—f
mgr mL Sgzena Gmyrek

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.



URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH
39-100 Ropczyce

ul. Kriseso l

Ropczyce, 2012-04-17

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak:RSOZ.L.dz.!60/120/2012 z dnia 03.04.2012 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt - na terenie miasta
i gminy Ropczyce informuję:

1. W 20011 roku gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z osobą fizyczną.

2. W 2011 roku wyłapano 8 zwierząt.
3. Koszt całego zadania w 2011 roku wyniósł 3 600 zł.

iesław Maziarz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY i MIASTA
ul. Rynek 40

37-420 R U D N I K nad S A N E M 10 ... O A 1 0isl. (0-15? 8?6-10-QZ, I7ś-)0-ó?, 876-29-72 Rudnik nad Sanem, l j. 04.2012 r.

^ ^§-10-43-084

GKM. 6140.15.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 03.04.2012 r. Urząd Gminy i Miasta w Rudniku
nad Sanem informuje jak niżej:
W roku 2011 w Gminie wyłapano 7 bezdomnych psów i 3 małe kotki. Gmina nie
podpisywała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, udzielano jednorazowe
zlecenia w miarę potrzeb dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku
nad Sanem, ul. Kilińskiego 16. Wyłapywane zwierzęta zostały adoptowane przez osoby
prywatne. Koszty oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy
w 2011 roku wyniosły l 506,80 zł.

/ o jJRMISTRZ
r.. Gminy HUlfesta w Rudniku nad Sanem
Otrzymują: 7 t

1. Adresat Lo ~ O f /-^ C7^
2. a / a »

/sii
i-Miast;

Ż/Waldemar Grochowski



GMINA RYMANÓW
Js^ 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

; w tel. +48134355006 gmina@rymanow.pl
iSB5 GMINA

fax. +48 134355765 ijj| FAIR P L A Y j http:/ /www.iymanow.pl

B U R M l b l K i G M I N Y Rymanów, dnia 11.04.2012 r.
38-480 RYMANÓW

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

35-060 RZESZÓW, ul. Słowackiego Nr 24/62

Pot, pisma znak: RSOZ.L.dz. 160/123/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.dz. 160/123/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r.

(data wpływu 05.04.2012 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej - poniżej wyjaśniam

co następuje:

1. W roku 2011 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenie Gminy Rymanów

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - zakład budżetowy

gminy - poprzez przeszkolonych w tej dziedzinie pracowników.

Również opiekę nad tymi zwierzętami wykonywał poprzez swoich pracowników ZGK

Rymanów w przechowalni dla bezdomnych zwierząt do czasu znalezienia właściciela,

lub nowego właściciela, ewentualnie do czasu przekazania zwierząt do schroniska;

2. Rejestr ilości wyłapanych zwierząt w 2011 r. prowadził zakład budżetowy - było to

15 psów, O kotów, z czego część znalazła swojego właściciela.

3. W 2011 r. Gmina Rymanów poniosła koszty związane z opieką nad bezdomnymi

zwierzętami na łączna kwotę: 17.357,74 zł, w tym: koszt utrzymania przechowalni to

20,- zł netto za l dzień bez względu na ilość zwierząt, dodatkowo usługi wyłapywania

uzależnione od ilości przejechanych km, usługi weterynaryjne w zależności od

świadczonej usługi (podanie leków, witamin, kroplówki) oraz koszty zakupu karmy

uzależnione od ilości przechowywanych w danym czasie zwierząt.



Podane kwoty nie zawierają kosztów związanych z prowadzonymi przez Referat

Urzędu Gminy akcjami promocyjnymi adopcji zwierząt oraz prowadzonymi

działaniami zmierzającymi do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in.

umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy

Rymanów i tablicach ogłoszeń, jak również nie zawierają kosztów związanych z

interwencjami Straży Miejskiej.

Otrzymują :

\) Adresat;

2. A/a. A.K.



f K

Rzeszów, dnia 19.04.2012r.

Urząd Miasta Rzeszowa

O R A - K . I 4 3 1 . 4 8 . 2 0 I 2

Pani

Halina Derwisz

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

Rzeszów

hi u rofflj rsoz.org

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany dnia

05. 04, 201 2r., na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o oc!' ronię zwierząt, informuję,

iż zgodnie z umową nr ZP 342/83/10 z d n i a 23 września 201 Or. Gmina Miasto Rzeszów zawarła

umowę na:

a/ kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b/ interwencyjne wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa,

z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt z /s w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/62 .

W roku 201 lr., wyłapanych zostało 617 zwierząt bezdomnych 452 psów i 165 kotów.

Z ogólnej l iczby zwierząt wyłapanych, 31 psów pochodziło z gminy Trzebowniska. Koszt realizacji

zadania na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy ul. Ciepłowniczej 3

w Rzeszowie i interwencyjne wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta

Rzeszowa, wyniósł 45 1 200 zł .

Zgodnie z umową za realizację przedmiotowego zadania płatności dokonywane były

w formie ryczałtowej. Kwota ta została pomniejszona o kwotę 15 179,49 zł przekazana zgodnie

z porozumieniem z dnia 31 października 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów,

a gmina Trzebownisko, dotyczącym przejęcia przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego

Gminy Trzebownisko - opieki nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie przyjmowania bezdomnych

psów z terenu gminy Trzebownisko do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3

w Rzeszowie.

^J*'
Otrzymują:

1 .Adresat

iMfww
*̂ *- FZ8SZÓW
"f ,-*" '

Lr/ąd Miasta Fleszów.
R>nek 1, ?5-Oh4 R / C N . U W
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yhząO RZESZOWA
GOSPODARKI

l INWESTYCJI
RMHÓW, Ryn*^ 12

tej; 8f 5i4 Rzeszów, dnia 9 maja 2012 r.

GK-RGK..7031.4.21.2012 ML

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: RSOZ.L.Dz.
155/2012, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa informuje,
że, w chwili obecnej nie planujemy dokonywać zmian w regulaminie schroniska, który
obowiązywał w poprzednich latach i stanowi załącznik do umowy.
W przypadku decyzji dot. przyjmowania bezdomnych psów z innych gmin, jak również
o zwiększenia limitu przyjmowanych psów z gminy Trzebownisko, poinformujemy Państwa
po podpisaniu stosownych dokumentów.

DYREKTOH Vf?BZIAŁU _
Gospodami K ó f l u t i U l K e j i Inwestycji

_ . a
Otrzymują:

1. Adresat
2. A/aGK.



WÓJT GMINY SANOK Sanok, 10.04.2012r.
woj. podkarpackie

ROS.6140.15.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej

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

wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Sanok miała w 2011 r. zawarte dwie stałe umowy, których zakres usług

obejmował:

• Udzielenie pomocy w miejscu zdarzenia.

• Udzielenie pomocy w lecznicy.

• Ewentualne uśpienie lub leczenie.

• Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych.

• Przekazywanie zwierząt do adopcji.

• Sterylizację.

2. W 2011 r. na terenie Gminy Sanok wyłapano i przekazano do adopcji 22 psy. Żadnego

z psów nie umieszczono w schronisku.

3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir. wyniósł 23.078,00zł. Forma płatności oparta

była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważanie

Otrzymują:

(f[) Adresat;
2. Aa



URZĄD MIASTA
38-500 S A N O K

'.'YDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNA! N'-'
OCHRONY ŚRODOWISKA

l ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

TK.7021.147.2012 Sanok 2012-04-18

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący informacji o obowiązku opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, co następuje:

- Gmina Miasta Sanoka w 2011 roku posiadała umowę z lecznicą dla zwierząt
(weterynarią) w Sanoku na usługi związane z udzieleniem pomocy bezdomnym
zwierzętom przebywającym na terenie miasta. Wykonywanie w/w usługi polegało
na udzielaniu pomocy w miejscu zdarzenia, leczeniu w lecznicy, sterylizacji lub
ewentualnym uśpieniu oraz przekazywaniu do adopcji. Ponadto dokonano zakupu
karmy dla bezdomnych zwierząt,

- udzielono pomocy 97 bezdomnym zwierzętom, podano zbiegowi sterylizacji 156 szt.
- na realizację zadania związanego z opieką nad zwierzętami Gmina Miasta Sanoka

poniosła koszty w wysokości - 3 8348,28 zł zgodnie z potrzebami w danym roku.

2 up.

Otrzymują: ™9r inż/Óacek Gomułh-
lx adresat NACZ^NIK WYDZIAP
lx a/a

Sprawę prowadzi: Ludwik Kopleński



W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
39-120 Sędziszów Młp., ul. Rynek i
tel /0-17122-18-001, fax /0-17122-18-313

GKiM.6140.2.2012.RO Sędziszów Młp. dnia 17.05.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2012 r. informuję, że Gmina
Sędziszów Młp. w 2011 r. podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Panem Ryszardem Paśko zam. ul. Grunwaldzka, 39-100 Ropczyce.
W roku 2011 r. wyłapano 12 szt. bezdomnych zwierząt i całkowity koszt
wyniósł 10430 zł. Na kwotę tą składały się koszty wyłapywania, transportu,
uspokajania, leczenia i opieki schwytanych zwierząt.



URZĄD MIASTA I GMINY
37-530 S I E N I A W A , in .Rynek l
pow. Przeworski, woj. podkarpackie
N1P 794-12-36-701 REGON 000530471

fe!/fax f016) 522-73-01
RG.614.01.03.2012.WS

Sieniawa 13.04.2012r

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: RSOZ.L.dz. 160/128/2012 z dnia 3 kwietnia

2012 roku Urząd Miasta i Gminy Sieniawa uprzejmie informuję, iż w ubiegłym roku Gmina

Sieniawa nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i na jej terenie

nie odnotowano przypadków wyłapania bezdomnych zwierząt.

Zup. BUR

Teresa $zv
KIEROWNIK

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a



38-242 Skołyszyii
000551154,

GPIR. r. 6MOTi?2t)S2" Skołyszyn, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

35 - 600 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W nawiązaniu do pisma RSOZ.L.dz.160/129/2012 z dnia 3 kwietnia w sprawie wykonywania

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu - Urząd Gminy w Skołyszynie uprzejmie

informuje, że w 2011 r. wyłapanych zostało 7 psów i 13 kotów przez Jedlickie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej w Jedliczu. Koszt tego zadania to kwota 16.652.69 zł. tj. jednorazowa opłata

za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

'ięba
UT4

Otrzymuje:

1. Adresat

2. a/a



URZĄD MIASTA STALOWA WOLA
37-45O STALOWA TtfOLA, UL. MtOLSOŚCl 7

www.stalowawola.pl e-mail: um(5),stalowawola.pl www.bip-stalowawola. e-zet.pl

Prezydent
tel. (15) 643 35 66

Fax (15) 643 34 12

Przewodniczący
Rady Miejskiej

tel. (15)6433401

Z-ca
Prezydenta Miasta
tel. (15)6433565

Skarbnik Miasta
tel. (15)6433554

Sekretarz Miasta
tel. (15)6433570

Rzecznik Prasowy
tel. (15)6433555

Kancelaria
Prezydenta Miasta
tel. (15)6433411

Zespół Prawny Urzędu
tel. (15)6433454

Biuro Obsługi Klienta
tel. (15)6433420

Biuro Obsługi Podatkowej
tel. (15)6433462

Biuro Rady Miejskiej
tel. (15)6433465

Wydział
Budżetu i Finansów
tel. (15)6433430

Wydział Organizacji
tel. (15)6433459

Referat
Administracyjno-Gospodarczy

tel. (15)6433437

Wydział Edukacji
i Zdrowia

tel. (15)6433410

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. (15) 643 34 41

Wydział Gospodarki
Komunalnej

tel. (15)6433450

Zespół Projektowy
d/s Funduszy Europejskich

tel. (15)6433580

Wydział Działalności
Gospodarczej i Społecznej

tel. (15)6433484

Wydział Planowania
Przestrzennego i Gospodarki

Nieruchomościami
tel. (15)6433476

Stalowa Wola, dnia 13.04.2012

GK.7021/6H .2012.VI/2

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/92
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo znak: RSOZ L.Dz. 160/132/2012 z
dnia 03.04.2012 r. Urząd Miasta w Stalowej Woli informuje, że:
1. W 2011 roku Gmina Stalowa Wola miała podpisaną umowę na

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Panią Beatą Pawliszyn
prowadzącą działalność pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Anvet z
siedzibą w Stalowej Woli przy AL Jana Pawła II13.

2. W 2011 r. na terenie gminy znaleziono 43 bezdomne psy i 10
bezdomnych kotów. W/w zwierzęta nie pochodziły z akcji
wyłapywania prowadzonej przez Urząd a były dostarczane przez
mieszkańców lub w wyniku interwencji służb porządkowych.
Większość zwierząt została zaadoptowana 6 z nich trafiło do
schroniska albo przytulisk.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 23.228,88 zł
(forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt,
jednorazowa za umieszczenie w schronisku).

Otrzymuia:
l x Adresat;
l xa/a.



 
Argos/BOZ  

Od: <biuro@rsoz.org>
Do: "Boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 15:01
Temat: Fwd: Informacja

Strona 1 z 1

2012-08-12

 
 
-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Informacja 
Data: 2012-04-16 12:26 
Od: Krzysztof Kłaczko <klaczko.k@gmail.com> 
Do: <biuro@rsoz.org> 
 
 
W zwiazku z wnioskiem z dnia 05.04.2012r. (RSOZ.L.dz.160/133/2012) 
Urząd Gminy Stary Dzików informuje: 
Ad.1 Gmina nie miała umów i nie udzielała zleceń. 
Ad.2 W 2011r. nie wyłapano i nie utrzymywano psów, kotów na koszt 
gminy. 
Ad.3 Gminy w 2011r. nie poniosła kosztów zwiazanych z realizacją 
zadania. 
 
Z poważaniem 
Krzysztof Kłaczko 



URZĄD MIEJSKI W STRZYŻOWIE
38-100 Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5

tel. (0-17) 276-11-71,276-13-54
fax (0-17) 276-32-19, e-mail: gmina@strzyzow.pl

INW3138.2.2012.IB

Strzyżów, 2011-04-13.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r. dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że ;

Ad. 1. W 2011 r. Gmina zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie.
Przedsiębiorstwo przewoziło złapane zwierzę do schroniska dla zwierząt.

Ad.2. W 2011 r. przekazano do schroniska 11 bezpańskich psów.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił - 8.860 zł,
Gmina ponosiła jednorazowo koszt wyżywienia za każdego psa przekazanego do
schroniska.

1STRZA



URZĄD GMINY
w STUBNIE

37-723 Stubno
te! 16 735 40 04, fax 16 733 60 66

NIP 795-16-85-733

WI. 6142.7.2012
Stubno, dnia 16.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Dot. udzielenia informacji publicznej

W związku z wnioskiem z dnia 03.04.2012 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadań „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawa
o ochronie zwierząt - uprzejmie informuję, że:

l/ w 2011 roku nasza gmina nie posiadała umowy oraz nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt, gdyż nie było takiej potrzeby;
21 w 2011 roku zostały przekazane do przetrzymania - do czasu adopcji 2
samice psów (odrobaczone, zaszczepione p. wściekliźnie i wysterylizowane) dla
których kupujemy paszę,
3/koszt utrzymania psów wyniósł gminę 500 złotych.

Z poważaniem;
Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a J.J.
3. 'iabicki



RZĄDGM1NY
Ś W i L C Z A

woj. podkarpackie (14)
tel./fax (0-17) 86-70-100

RGM-6140/7 72012 Swilcza 2012-04-19.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
w Rzeszowie

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: RSOZ L.Dz. 160/136/2012 Urząd
Gminy Ś wilcza informuje :

l . w 2011 r. Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.Czynności te częściowo
wykonywała Straż Gminna z pomocą pracownika Schroniska dla zwierząt w
Rzeszowie.

2. W 2011 r. zostało wyłapanych l O psów z tego 7 zostały przekazane
do przytuliska w Rzeszowie pozostałym podszukano nowych właścicieli.

3,W 2011 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 5 454.40 zł. Za
umieszczenie zwierząt' w schronisku^: zapłacono; jednorazowo na konto
schroniska.

l .Adresat
2.a/a



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
http://www.tryncza.itl.pl

URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie

tel/fax 0-16 642-12-21

UOR-6140.2.2012 Tryńcza, dnia 18.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Urząd Gminy Tryńcza w odpowiedzi na pismo dot. sposobu i skutków opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie informuje :

1. W roku 2011 gmina Tryńcza nie podpisała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

2. Gmina w roku 2011 nie wyłapywała bezdomnych zwierząt.

3. W roku 2011 gmina znalazła 20 nowych właścicieli dla bezdomnych psów i przekazała je
do adopcji nie ponosząc kosztów .

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Korne*
GMINY

1-1



URZĄD GMINY
36-001 TRZEBOWNISKO

woj. podkarpackie

OŚR-6140.2.2012 Trzebownisko, 2012.04.12

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
w Rzeszowie

R z e s z ó w
ul.Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Trzebownisku informuje :
1. Zgodnie z porozumieniem zawartym 31.10.2005r pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów
a gminą Trzebownisko bezdomne psy z terenu gminy Trzebownisko przyjmowane są do
schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie,
2. W roku 2011 wyłapanych i przekazanych do schroniska zostało - 31 sztuk.
3.Koszt realizacji całego zadania w roku 201 Ir wyniósł 15 179,49 zł.

Forma płatności za opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Otrzymują:

l. Adresat
a/a



RLG.6140.6.2012 Tuszów Narodowy 16.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek RSOZ.Ldz.160/141/2012 z 3.04.2012 uprzejmie informuję,

zew 2011 roku Gmina Tuszów Narodowy nie poniosła żadnych kosztów w zakresie wyłapywania

bezdomnych zwierząt - nie było takiej potrzeby.

Stefania Łącz- Inspektor Urzędu Gminy



 

RLG.6140.6.2012                                                                                        Tuszów  Narodowy  16.04.2012r. 

 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 

ul. Słowackiego 24/62 

35‐060  Rzeszów 

 

W odpowiedzi na wniosek  RSOZ.Ldz.160/141/2012  z  3.04.2012   uprzejmie informuję,                
że w  2011 roku  Gmina  Tuszów  Narodowy   nie poniosła żadnych kosztów  w zakresie   wyłapywania 
bezdomnych zwierząt  –  nie było takiej potrzeby. 

 

                                                                                     Stefania Łącz – Inspektor Urzędu Gminy 

  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



TYCZYN4
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18
tel.01722-19-211, 310, 318

fax01722 19217

RGR.6140.10.2012
Tyczy, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r. (data wpływu 5 kwietnia

2012 r.), znak RSOZ. L.dz.160/142/2012 w sprawie prośby o udzielnie informacji

publicznej (Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

Ad.l. W 2011 r. Gmina Tyczyn posiadała zawartą umowę, dotyczącą wyłapywania

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki, z lekarzem weterynarii Panem

Robertem Sączawą.

Ad.2. W 2011 r. wyłapano i utrzymano na koszt Gminy 12 psów i 2 koty.

Ad.3. W 2011 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 4.950 zł i polegał na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy Tyczyn.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Informacja publiczna 
Data: 2012-04-10 13:48 
Od: "Maria Hassinger" <sekretarz@tyrawa.pl> 
Do: <biuro@rsoz.org> 
 
 
R.Org. 6140.2.2012 Tyrawa Woloska, 2012-04-10 
 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Rzeszowie 
 
Działając stosownie do art. 10 w związku z art. 4 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej w odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2012 r. 
RSOZ/L.dz.160/143/2012 informuję: 
1. Gmina Tyrawa Wołoska ma nawiązaną stała umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Przychodnią 
Weterynaryjną Marian Pitrus, 38-500 Sanok ul. Młynarska 45. 
2. W 2011 r. wyłapano i oddano do adopcji 3 psy, 1 udzielono pomocy 
lekarskiej. 
3. Stosowane są dwie formy płatności za usługi: 
1) stały ryczałt miesięczny za gotowość do świadczenia usług, 
2) jednorazowa opłata za wyłapanie zwierzęcia, opikę nad nim i 
oddanie do adopcji, 
3) w 2011 r. gmina przekazała na realizację całego zadania kwotę 
6.588,00 zl. 
 
Sekretarz Gminy 
Maria Hassinger 



37 " °
Ułanów, dnia 4 maja 2012 r.

. .
fax (Ó-1S N 000530494
-00 -17-ah, rtCBO

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak: RSOZ Ldz. 160/144/2012
dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"informuję, co następuje:

1. czy i z kim gmina miała w 201 Ir. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

W 2011 r. bezdomne zwierzęta wyłapywane były przez pracownika UGiM Ułanów przy
współpracy miejscowego lekarza weterynarii.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 201 Ir?

W 2011 r. na terenie gminy wyłapano 9 psów.
3. Jaki był w 201 Ir. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 201 Ir. koszt realizacji zadania wyniósł 1710 zł - opłata jednorazowa.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Piotr Gątarz

B U R
GMINY

Stanisław Garbaci



U R Z Ą D G M I N Y
39-308 Wadowice Górne

woj. podkarpackie
Nr ident. 000549424 N!P 871-10-20-857

- 2 -

NrUG.IR.6142.5.2012 Wadowice Górne dnia 11.04.2012 r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

W związku z Waszym pismem z dnia 3.04.2012 r znak: RSOZ
L.dz. 160/146/2012 Urząd Gminy w Wadowicach Górnych informuje , że zlecamy w miarę
potrzeb wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie schronisku dla bezdomnych
zwierząt im.św. Franciszka z Asyżu Mielec ul.Targowa 11.
W roku 2011 nie było zgłoszeń od mieszkańców naszej gminy dotyczących bezdomnych
zwierząt.

Z up. WÓJTA



U R Z Ą D G M I N Y W I Ą Z O W N I C A
37-522 W i ą z o w n i c a

tel/fax. (16) 622 36 31, 622 36 32
NIP 792-10-75-108 REGON 000551674

e-matt: srodowisko@wiazownica.com www.wiazownica.com

LS.6140.05.2012.MB Wiązownica, dnia 25.04.2012r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

Rzeszów ul Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2012r. (data wpływu 05.04.2012r.) znak:

RSOZ.L.dz.160/147/2012 o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykonywania zadań z

zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję:

• wyłapywaniem bezpańskich zwierząt w roku 2011 na terenie Gminy Wiązownica

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy;

• w 2011 roku zostały złapane dwa psy, nie było natomiast żadnego zgłoszenia

odnoście bezpańskich kotów;

• Urząd Gminy nie poniósł żadnych kosztów związanych z umieszczeniem psów w

schronisku ponieważ złapane psy zostały przekazane osobom prywatnym.

Otrzymują:

1. Adresat;

2. A/a.

MB/MB



UG.7242.29.2012                                                  Wielkie Oczy dnia 06.04.2012 r.

                            Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
                                     35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

Dot. Odpowiedzi  na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

1. W 2011 r. Gmina Wielkie Oczy nie zawierała stałych umów ani nie zlecała 
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Wobec niewystępowania takich potrzeb gmina nie poniosła żadnych kosztów w
roku 2011.

                                                                              Kierownik referatu gosp. przestrzennej
                                                                               inwestycji i gosp. Komunalnej
                                                                             
                                                                                    Władysław Strojny
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-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publiznej 
Data: 2012-04-17 08:55 
Od: "Krystian Kurek" <kkurek@zagorz.pl> 
Do: <biuro@rsoz.org> 
 
 
 
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu Zagórz, 17.04.2012 r. 
ul. 3 Maja 2 
38-540 Zagórz 
 
ANO.61402.2012 
 
dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 3 kwietnia 2012 
r. znak: RSOZ. L.dz. 160/152/2012. 
 
Informuję, co następuje: 
 
1) W 2012 roku UMiG w Zagórzu nie zawierał stałych umów na 
wyłapywanie i opiekę 
  nad zwierzętami, udzielał jedynie doraźnych zleceń. Doraźne 
zlecenia świadczyła 
  Przychodnia Weterynaryjna w Sanoku (ul. Młynarska), 
2) W roku 2012 wyłapano 4 psy, 
3) Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 2 310,00 zł (forma 
płatności jednorazowa za poszczególne 
  zlecenia). 
 
Z poważaniem 
Krystian Kurek 
 



URZĄD GMINY
37-413 Zmieszany .

ul. Kościuszki 16 ,
powiat atalowowoiskl

woj. podkarpackie
-11-

GKM.IV.6l40. l . 2012

Załeszany, 19.04.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Dotyczy pisma nr RSOZ.L.dz.l60/l54/20l2

Ad. l. - Gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.

Ad.2 - W 2011 roku złapano l psa

Ad.3-W 2011 koszt opieki na bezdomnymi zwierzętami i z tym związane działania
wyniósł 8 000,00 zł.

Otrzymują:
l x adresat
lx a/a



WÓJT GMINY ZARSZYN
38-530 ZARSZYN
woj. podkaroackle

Znak: GKP 6140.4.2012.TW Zarszyn,dn. 2012-04-17

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
3 5-060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 kwietnia 2012 roku znak: RSOZ.L.dz.160/155/2012

informuję, że w 2011 roku zostało zarejestrowanych i wyłapanych 7 bezdomnych psów.

Czynności związane z wyłapywaniem, badaniem, przeprowadzeniem odpowiednich szczepień

oraz przekazanie psów do odpowiednich placówek- schronisk prowadzone są przez Lekarza

Weterynarii Wojciecha Małka ,38-530 Zarszyn, ul Wschodnia 22.

Koszt realizacji w/w zadania w 2011 r wyniósł 3780 zł, natomiast płatność była uregulowana

jednorazowo za każdą wykonaną usługę.

Otrzymują:

(L) Adresat

2. a/a



URZĄD GMINY
ul. Ojca Św. Jana Pawła II l

Zurawica, dnia 13.04.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35 -060 Rzeszów

W związku z pismem Nr RSOZ L.dz. 160/158/2012 z dnia 03.04.2012 w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem, Wójt Gminy Zurawica uprzejmie informuje:

Gmina Zurawica w dniu 25 marca 20lir zawarła porozumienie Gminą Miejską
Przemyśl w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Żurawłca oraz warunków utrzymania i
zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki nad tymi zwierzętami.

W latach 2011 zostało przyjęte z terenu Gm. Zurawica 8 bezdomnych psów.

Na wykonanie zadania gmina Zurawica udzieliła w 2011 r dotacji celowej w
kwocie 3.600 ,00 zł, również Gmina zobowiązała się pokryć koszt kojca zakupionego
przez Gminę Przyjmującą .Środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł zostały
jednorazowo przekazane na kuchenek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl.

Otrzymuje:

l x Adresat
l xA/a
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