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MIASTA AUGUSTOWA

Nasz znak: GKR1OŚ.6140.5.2011.TA

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Data: 4.04.201 Ir.

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.201 Ir. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, iż do dnia 30 września 2009r.
na terenie miasta Augustowa znajdowało się schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Prowadzeniem schroniska oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
zajmowało się Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko" sp. z o.o. w
Augustowie, ul. Komunalna 3 na podstawie zawartej umowy.
W związku z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii Nr PIW-PL-D/-(IŻ)-
20/09 z dnia 20 lipca 2009r. zakazującą prowadzenie schroniska dla zwierząt i
ustalającą termin zakończenia działalności schroniska na dzień 30 września
2009r. umowa na prowadzenie schroniska w Augustowie została rozwiązana.
Po przeprowadzonych oględzinach schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Radysach w okolicy Białej Piskiej oraz przeprowadzonych negocjacjach z
właścicielem została zawarta umowa na okres od l października do 31 grudnia
2009r.
Następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa oraz utrzymywania tych
zwierząt w schronisku.
W wyniku przetargu została zawarta umowa na okres od l stycznia 2010r. do
dnia 31.12.2012r. z Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym
działalność gospodarczą jako firma Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w
Radysach.
Ilość wyłapanych zwierząt z terenu miasta Augustowa oraz utrzymywanych w
schronisku przedstawia się następująco:

- rok 2009 - 57 szt (psy),
- rok 2010-41 szt (psy).

Zgodnie z zawartą umową za wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku
zwierząt ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości
9 000,00 zł.

mgr Kbizimterz Koźuchoiuslci



Augustów O l, 04.2011 r.

OS W 6030.01 2011

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 201

W odpowiedzi na powyższy wniosek informujemy:

1. W roku 2009 wyłapywanie bezpańskich zwierząt było doraźnie zlecane
jednostce posiadającej uprawnienia do tego typu działań, natomiast w roku
2010 została podpisana stała umowa na łapanie i utrzymywanie
bezpańskich zwierząt. Zarówno sporadyczne zlecanie wyłapywania
bezpańskich zwierząt jak i stała umowa na rok 2010 zawarte były ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Radysy 13
Biała Piska prowadzonym przez Pana Zygmunta Dworakowskiego,

2. Koszt wyłapanych i utrzymywanych w Schronisku zwierząt wynosił: w
roku 2009 14 szt. psów x 1500 zł = 21,000, 00 zł, w roku 2010
odłowiono 21 psów , płatne ryczałtem w kwocie 3500,00 zł / miesięcznie.

3. Ogólne koszty związane z łapaniem i utrzymaniem bezpańskich zwierząt
takie same jak w pkt. 2.



Urząd Gminy Bakałarzewo Bakałarzewo, 25 marca 2011 r.
ul. Rynek 3
16- 423 Bakałarzewo

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

OOG. 1431.2.2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Bakałarzewo podaje następujące informacje:

• gmina w 2009 r. udzielała draźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
natomiast w roku 2010 została podpisana umowa z Hodowlą Psów Rasowych - Schronisko
„Sianożęć", 16 - 400 Suwałki na odbiór bezdomnych psów z terenu gminy Bakałarzewo;

• w 2010 r. w schronisku przebywały 4 psy odłowione z terenu gminy;
• koszt realizacji zadania za 2010 r. wyniósł 4340,26 zł. Forma płatności jest ryczałtowa,

oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Jednocześnie informuję, że dane zostaną przekazane zgodnie ze wskazaniem we wniosku na adres
poczty elektronicznej boz@boz.org.pl

Z poważaniem
Sekretarz Gminy

dr Roman W. Rynkowski
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Urząd Gminy Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Biuro Ochrony Zwierząt zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie w formie listownej lub pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? /V/£~

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.? A//5

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

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

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie
nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który
mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
16-320 Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47
tel. (0-87) 642-40-91, fax 642-45-82 K1EROJWNIKJBIURA

NIP 846-10-52-016

Tadeusz Wypycli



URZJPIEJSTOAŁYMSTOKU
ul Słonimska 1,15-950Białystok .„

Białystok, '.W. .kwietnia 2011 r.
DOS-VIII. 1431.5.2011

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Departament Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje:

Na terenie miasta Białystok jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie ochrony
zwierząt jest „ Schronisko dla Zwierząt,, powołane na mocy Uchwały Nr L/589/05 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą
„Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku w jednostkę budżetową pod nazwą „Schronisko dla
Zwierząt" w Białymstoku.

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Białystok miała podpisane „porozumienia w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt" z gminą Krypno, Miastem Wysokie Mazowieckie,
Miastem Hajnówka, Miastem Czarna Białostocka, Miastem Dąbrowa Białostocka, Miastem
Węgrów, Miastem Brańsk, Miastem Mońki, Miastem Bielsk Podlaski, Gminą Orla, Gminą
Jeleniewo, Gminą Gródek, Gminą Dobrzyniewo Duże. Wykonanie usługi z terenu
przedstawionych gmin, uzależnione jest od posiadania wolnych boksów dla psów
w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. Dodatkowo 7 maja 2010r. zawarto umowę
z P.H.U. „GROT" s.c. Dariusz Krasowski i Irena Korolczuk, Białystok, ul. Włościańska 7/1,
na świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie
miasta Białegostoku, w zakresie których znajdowało się m.in. wyłapywanie zwierząt dzikich,
nadmiernie agresywnych, uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych.
W związku z przepełnieniem białostockiego schroniska psy z terenu innych gmin nie były
przez jednostkę przyjmowane.

2. W roku 2009 wyłapano 442 psy dorosłe oraz 283 szczenięta, w roku 2010 - 477 (w tym 37
sztuk z interwencji) psów dorosłych oraz 328 szczeniąt. W wyniku interwencji pogotowia dla
zwierząt odłowiono 37 psów i 18 kotów.

Wyłapane zwierzęta utrzymywane były na koszt gminy zaś ich część została sprzedana bądź
przekazana do adopcji.

3. Schronisko dla Zwierząt jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Białymstoku
i na swoją działalność ma zagwarantowane środki finansowe w budżecie miasta,
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku. Budżet schroniska w 2009 roku
wynosił 873088,20 zł., w roku 2010 była to kwota 994540,09 zł. Kwota za usługi
świadczone w ramach pogotowia dla zwierząt w roku 2010 wyniosła 45 565,05 zł brutto.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Andrzej Piotr Kafolski
Dyrektor r/eftoitamWiti

Ochrony Środowiska/ OtowMarw Kowimalnej



URZĄD MIASTA
Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski, 2011.04.14
ul Kopernika 1

Gk.6140.07.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 24.03.2011 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuje, że w 2009r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski nie miała podpisanej stałej umowy ze
schroniskiem. Do Schroniska w Łomży przekazano 5 psów w cenie 1200 zł za sztukę. Była
to jednorazowa opłata za umieszczenie psów w schronisku.

Od 2010r. mamy podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we wsi
Radysy 13 12-230 Biała Piska. Jednorazowa opłata za odłów i utrzymanie psa w schronisku
wynosi 1350 zł za sztukę. W 2010r. przekazano 4 psy temu schronisku.

Jerzy Białokozowicz



BIELSK PODLASKI
ul. Mickiewicza 46 Riokk- PnrllaQki Hn 980^9011 r17-100 Bielsk Podlaski ISK rOOiaSKI, OPl. ZO.UO.ZU l I T .

RGP.6140.9.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że w/w zakresie:

a) w 2009 roku gmina:

1. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a wyłapywanie psów zlecała

następującemu podmiotowi:

- KALA F.W. Karol Kulesza 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36

2. wyłapano 26 psów

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 22404,69 złotych w formie jednorazowej opłaty za każdorazowe

umieszczenie zwierząt w schronisku.

b) w 2010 roku gmina:

1. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a wyłapywanie psów zlecała

następującemu podmiotowi:

- KALA F.W. Karol Kulesza 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36

2. wyłapano 24 psów

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 26321,50 złotych w formie jednorazowej opłaty za każdorazowe

umieszczenie zwierząt w schronisku.

a/a



Urząd Gminy Boćki
ul.Plac Armii Krajowej 3 Boćki 24.03.2011 r.
17-111 Boćki

BGK.72241.4.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Uprzejmie informujmy, że w latach 2009-2010 nie dokonywaliśmy
wyłapywania bezdomnych zwierząt i dlatego nie zawieraliśmy stałych umów
oraz nie udzielaliśmy doraźnych zleceń na ich wyłapywanie.

Z poważaniem

S.Charyton
Sekretarz Gminy



Brańsk, dn. 30.03.2007r.

GKM.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Urząd Miasta w Brańsku w odpowiedzi na wniosek o udzielenie

informacji publicznej z dnia 21 marca 20 1 1 r. udziela odpowiedzi na zadane

pytania:

Adn. l - Urząd Miasta w Brańsku w roku 2009 i 2010 nie posiadał umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźne zlecenia wykonywało:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała

Piska, ul. Radysy 13.

Adn. 2 -• W roku 2010 z terenu Miasta Brańsk w/w firma dokonała odłowu

jednego bezdomnego psa.

Adn. 3 - Koszt akcji wyniósł 1.400,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta

złotych) - opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

Z up. BURMISTRZA

M on i
Budownictwa Wierna Komunalnego

Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
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WÓJT GMINY BRAŃSK

17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 .
Brańsk, dnia 28 marca 2011 r.

k

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do tut.

Urzędu dnia 24 marca 2011 roku informuję, że:

w roku 2010 Gmina Brańsk udzieliła doraźnego zlecenia na zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom firmie "Chiron" S.C. Lecznica Dla Zwierząt A. Kozłowski i M Spaliński,

ul. Błonie 3,17-120 Brańsk, woj. Podlaskie,

w roku 2010 Gmina Brańsk poniosła koszty związane z leczeniem bezdomnych zwierząt

w ilości: 2 psy, l sarna,

w roku 2010 suma opłat za leczenie bezpańskich zwierząt wyniosła: 316,00 zł.

V

W(
mgr KrzJsz]

V
HJT
l>Jaworowskl

T



JRZAD MIEJSKI f L
w Choroszczy

ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

vel. c. 719-10-12. fax 719-18-39
.M? 542-020-85-72, REGON 000527351 ChoroSZCZ, 2011.03.3 l .

Znak: Or-VII.1431.7.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że powyższe zadanie było

wykonywane na podstawie Uchwały Nr IY/55/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30

kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na

terenie gminy Choroszcz oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Tutejszy Urząd w/w zadanie realizował zgodnie z umową Nr BIII342/24/08 z dnia

30.12.2008 roku. Wykonawca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13,

12-230 Biała Piska, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 póz. 1655 ze zm.).

Z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2009 roku, zostało odłowionych i ulokowanych

w w/w schronisku 47 bezdomnych psów ( dorosłych i szczeniąt), na koszt 38 500 zł brutto.

W 2010 roku, zostało odłowionych i ulokowanych w w/w schronisku 43 bezdomnych

psów (dorosłych i szczeniąt), na koszt 42 000 zł brutto.

Opłata za odłowienie transport i utrzymanie zwierząt w schronisku była wnoszona po

realizacji usługi i wystawieniu faktury w formie ryczałtu miesięcznego.

NASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Miroęjew i
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Od: <radziszewski.w@ciechanowiec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 14:29
Temat: informacja "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

Ciechanowiec, dnia 25 marca 2011 r.

RI.6143.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Ciechanowcu odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r.
podaje poniżej informacje :

1. Gmina posiada umowę zawartą na czas nieokreślony ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. W roku : '
a) 2009 dokonano wyłapania - 33 szt psów bezdomnych.
b) 2010 dokonano wyłapania - 19 szt psów bezdomnych.

3. W 2009 roku - wydatkowano kwotę na ten cel - 47.529,61 zł, a w 2010 roku
kwotę - 33.097,94 zł ( forma płatności jednorazowa za umieszczenie zwierząt
w schronisku).

Sporządził:
Waldemar Radziszewski
(inspektor)
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Burmistrz Czarnej Białostockiej w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r.

informuje:

Odpowiedź na pytanie J, Gmina Czarna Białostocka nie posiada zawartej stałej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a jedynie zleca wykonanie odłowów dla schronisk dla

zwierząt w Białymstoku, Łomży lub firmie KALA F.W. w Wasiłkowie.

Odpowiedź na pytanie 2. W 2009 r. Gmina zleciła/przekazała do schronisk 4 szt,

zaś w 2010 r. 11 szt, psów,

Odpowiedź na pytanie 3, Całkowity koszt zadania wyniósł w 2009 r. 3,915,00 zł., zaś w 2010

r. 11,300,00 zł. Poniesione opłaty były kosztami jednorazowymi za umieszczenie zwierzęcia

w schronisku.

da.

1'rjasi Miciśk i » > ?SHicj Kisi-HiocUci. lii S:«tSf«(B:, 7. i f t -UJu C^irna l i i . i h w ! .,.1 i
wi. 85-713-13-40 fe\ 85-713-13-49



pt
U R Z Ą D G M I N Y C Z E R E M C H A

17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14
tel./fax: 85 685 04 00 e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl www.czeremcha.pl

NIP 543-10-25-970 Regon 000534109

Czeremcha, dnia 2011.04.01

Nr.GGiOS.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt - „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Czeremcha w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", informuje,

W 2009 roku Gmina miała podpisaną umowę z Firmą Wielobranżową - Karol
Kulesza „KALA" z siedzibą w Wasilkowie. Wyłapano 6 bezpańskich psów na kwotę
10 370,00 zł, w tym miesięczna opłata stała.

W 2010 roku Gmina wyłapała 12 szt. Bezpańskich psów na kwotę 9 503,80 zł na
doraźne zlecenie Urzędu przez Firmą Wielobranżową - Karol Kulesza „KALA" z siedzibą
w Wasilkowie.



URZĄDGMINY tel. (085)681-89-96

17-207 Czyże 98

adres strony: ugczyze.pl fax: (085)681-89-91

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

Gospodarka Komunalna i Planowanie Przestrzenne

WÓJT GMINY CZYŻE
17-207 '''"" " ~ 98
powiat n d V ; ~ w s k i Czyże dnia 05.04.2011 r.

GG. 7031.3.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawarb
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż
gmina w latach 2009-2010 nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Nie udzielano także doraźnych zleceń na takie działania.
W związku z tym nie poniesiono kosztów z tym związanych.

Gmina Czyże jest gminą typowo rolniczą, stąd problem bezdomności
zwierząt występuje sporadycznie nie stwarzając konieczności podpisywania
bardzo kosztownych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nadmieniam, iż w gminie zamieszkuje niecałe 2.5 tyś. ludności w większości
trudniących się rolnictwem.

fnź.



URZĄD MIEJSKI
w C z y ż e w ł e

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki

tel 86 275 50 36, /ax 86 275 50 63
NIP 723-11-97-348; REGON 000531393

RG6134/ l / l i

Czyżew, dnia 13.04.201 Ir.

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

W odpowied/i na państwa pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobów wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Miejski w Czyżewie uprzejmie informuje :

1. W 2009 i 2010 roku gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom .
W 2010 roku korzystaliśmy z doraźnych zleceń na zapewnienie opieki dla
bezdomnych psów, w Schronisku dla Zwierząt „CANIS" Kruszewo 34,
07 440 Goworowo.
Wyłapywanie psów organizujemy we własnym zakresie przy pomocy miejscowego
lekarza Weterynarii Pana Andrzeja Berezowskiego.

2. Uprzejmie informujemy iż, na Bazie Gospodarki Komunalnej posiadamy klatkę dla
zwierząt, w której na bieżąco przetrzymujemy dwa lub trzy wyłapane psy oczekujące
na adopcję. Adoptujemy psy we własnym zakresie mieszkańcom naszej gminy.
W 2009 roku wyłapano i przekazano mieszkańcom 3 psy.
W 2010 roku wyłapano 7 psów z tego 4 szt. przekazano dla mieszkańców, a 3 szt.
odstarczono do Schroniska dla Zwierząt „CANIS" Kruszewo 34, gmina Goworowo.
Psy przetrzymywane w klatce na Bazie Gospodarki Komunalnej, karmimy
zlewkami ze stołówki miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz
darowanymi odpadami z Zakładów Mięsnych Netter w Czyżewie.

3. W 2009 roku nie ponieśliśmy żadnych kosztów na realizację zadania „wyłapywanie
i opieka nad bezdomnymi zwierzętami".
Natomiast w 2010 roku poniesione koszty to 5.490,00 złotych -jest to jednorazowa
opłata za umieszczenie w schronisku bezpańskich psów.

Z poważaniem



pi
URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka

te,. ( î2iToCdo 103 D^browa Białostocka' 30.03.2011r.
000527368

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

BGK.6140.3.2011

W odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami

informuję, że mamy podpisaną wieloletnią umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Radysach 13, gmina Biała Piska na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki, forma płatności - ryczałtowa 3000 zł miesięcznie, bez

względu na ilość złapanych psów.

W roku 2009 złapano 24 psy, a w roku 2010 - 30 psów z terenu naszej gminy.



PL

Dobrzyniewo Duże, dnia 12.04.2011 r.

WÓJT G M I N Y
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

IPG.6140.02.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. dot. udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, iż:

1. Gmina Dobrzyniewo Duże zawarła w dniu 10.07.2002r. porozumienie z Miastem Białystok,
w którym określone są zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy.
Gmina również zawarła umowę z Panią Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą
Schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy, gm. Biała Piska na wyłapywanie
bezdomnych psów i utrzymanie tych zwierząt w schronisku (umowa zawarta na czas
określony od dnia 1.05.2009r. do dnia 31.12.2009r. i umowa zawarta na czas określony pd
dnia 1.01.201 Or. do dnia 31.12.201 Or.).

2. W roku 2009 wyłapano 14 psów. W roku 2010 wyłapano 51 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 - 17 976 zł brutto.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2010 - 28 248 zł brutto.
Należność za wykonaną usługę naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym
załącznik do porozumienia z Miastem Białystok.
Opłata ryczałtowa za każdy pełny miesiąc w przypadku Schroniska dla bezdomnych
zwierząt we wsi Radysy.

W Ó J T GMINY
fiwP

msr Boeaan Ądanowic::



Urząd Miejski w Drohiczynie
ul.Kraszewskiego 5 * 17-312 DROHICZYN

Tel. (0-85) 6565260 * 6565270 Tel/Fax (0-85) 6557080
e-mail: sylwek@drohiczyn.pl * www.drohiczyn.pl

URZĄD MIEJSKI
w Drohiczynie

17-312Drohiczyn, ui.Kraszewskiego 5 Drohiczyn, dnia 28.03.201 lr.

RG 6121.2.201 l.SZ
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.201 lr, Urząd Miejski w
Drohiczynie informuje:
1. W dniu 06.02.2009r. Urząd Miejski w Drohiczynie zawarł umowę z Firmą KALA
Karol Kulesza z siedzibą w Wasilkowie ul.Gajna 36 na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt i zapewnienie im opieki. Umowa obowiązuje do dnia dzisiejszego.
2. W roku 2009 Firma KALA z terenu miasta i gminy Drohiczyn odłowiła 11
bezpańskich psów, a w 2010r. odłowiono 4 bezpańskie psy.
3. Koszty poniesione przez Urząd Miejski w Drohiczynie:
a/rok 2009:
- opłata miesięczna stała 200zł brutto (do 01.06.2009r.),
- odłowienie Iszt. bezpańskiego zwierzęcia 300zł brutto (do 01.06.2009r.)„
- opłata miesięczna stała 200zł brutto (do końca roku),
- odłowienie l szt. bezpańskiego zwierzęcia 549zł brutto (do końca roku),
Łączny koszt wyniósł 8.039zł
b/rok 2010:
- opłata miesięczna stała 200zł brutto (do 01.02.2010r.),
- odłowienie Iszt. bezpańskiego zwierzęcia 549zł brutto (do 01.02.2010r.),
- opłata miesięczna stała 200zł brutto (do końca roku),
- odłowienie Iszt. bezpańskiego zwierzęcia 610zł brutto (do końca roku),
Łączny koszt wyniósł 4.840zł
Opłata miesięczna stała była opłacana w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca a
opłata za odłowienie bezpańskich zwierząt w terminie 7 dni od dnia otrzymania
faktury.

?;A
- —_ester 7nipnm ,

Inspektor ri/s r-ospodo* Komunalne/
Środowiska



Strona l z l

L

Od: "Gmina" <gmina@dubicze-cerkeiwne.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 14:30
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat wykonywania
zadania - opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
informuje:
1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) i utrzymania ich w schronisku została zawarta
na czas określony od dnia 15.06.2010r. do dnia 31.12.2010r. pomiędzy Gminą Dubicze Cerkiewne, 17-
204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65 a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, 12-230 Biała Piska,
Radysy 13, reprezentowanym przez Zygmunta Dworakowskiego.
2. W roku 2010 na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne odłowiono 25 sztuk psów dorosłych w tym 15 sztuk
szczeniąt.
3. Za wyłapywanie i umieszczenie w schronisku bezdomych psów ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 3 300 zł za każdy miesiąc.

Koszt gminy za wyłapanie bezdomnych psów w roku 2010 wyniósł 4950zł.

z poważaniem Jan Kuptel

2011-04-07



URZ . .MINY
i JZiaclKiiwire

17-3O6 Dziadkowie*?
woj. Podlaskie

GKM.6140.1.11 Dziadkowice 2011 -04-06

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Pan Tadeusz Wypych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca br. o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że w latach 2009 - 2010 na terenie gm. Dziadkowice przeprowadzano
jedną akcję polegającą na wyłapaniu dwóch bezpańskich psów.
Zlecenie wykonała KALA F.W Karol Kulesza, ul.Gajna 36, 16-010 Wasilków
W związku z powyższym gmina poniosła koszty w wysokości - 2225,28 zł (słownie: dwa
tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 28/100)

Z poważaniem

Z «f». ,WÓJTA

mgr Anna Wasilewska
Sekretarz Gminy



URZĄD GMINY FILIPÓW „.. , _ 9mi16-424 Filipów, ui. Garbaska 2 Filipów, dmą 25 marca 2011 r.
woj. podlaskie

tei./fax 087 539-60-81

Or. 1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r.

Urząd Gminy Filipów informuje, że:
1. W roku 2009 i 2010 Gmina miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym k/Giżycka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
sprawowanie opieki nad nimi.
2. W roku 2009 wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 9 psów natomiast w roku
2010-6 psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 35 911,00 zł, natomiast w roku 2010-9
186,00 zł.
Stosowana była opłata miesięczna na podstawie faktury VAT oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.



URZĄD GMINY GIBY
Giby 74A

10-500 GIBY

28.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Giby przesyła następujące informacje:

1. Gmina Giby w roku 2009 i 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Pensjonatem dla Zwierząt
„Cyganowo", 16-500 Sejny, ul. Mickiewicza 44.

2. W 2009 roku wyłapano i przetrzymywano w Pensjonacie 105 psów, w
2010 roku l O psów.

3. Koszt zadania w 2009 roku wynosił 23166,23 zł a w 2010 roku 26862,82
zł. Płatność była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Z up.
i N S P

ds Drogownictwa

mgr Tom

> J T
T O R

pwwWojsko, - .

\PŁ^



U R Z Ą D M I E J S K I
w G o n i ą d z u

19-110 Goniądz . _ _ .
Plac 11 Listopada 38 Goniądz, dnia 05 kwietnia 2011 r.

RGN.5052.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

uprzejmie informuję, że :

1) Gmina Goniądz w 2009 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Z dniem 2 listopada 2009 r. do końca 2010 roku

gmina zawarła z Panią Grażyną Dworakowską przedsiębiorcą prowadzącym Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt Radysy 13, 19-213 Biała Piska okresową umowę na wyłapywanie

bezdomnych psów oraz zapewnienie im dalszej opieki. Za wyłapywanie i utrzymanie psów

w schronisku ustalono wynagrodzenie ryczałtowe.

2) Odłowiono psów :

2009 r. - 26szt.

2010 r. - 31 szt.

3) Koszt realizacji zadania wyniósł:

2009 r. - 27.888 zł

2010 r. - 36.000 zł
z up. Burmistrza

inspektCM-. „ iSućPI.
mgr im. Danuta Wilczewska



Burmistrz Miasta urajewo
19-200 GRAJEWO

ul. Strażacka 6A
Grajewo 2011.06.03

GN 7082-1-1/11

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

Odpowiadając na'Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta Grajewo
uprzejmie informuje, że:

1. W latach 2009 i 2010 Miasto Grajewo miało podpisane stałe umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Zygmunt Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13.
2. W roku 2009 z terenu miasta Grajewo odłowiono 113 szt. bezdomnych psów,
a w roku 2010 odłowiono 90 szt.
3. W 2009 i 2010 roku miasto Grajewo poniosło wydatki na ten cel w kwocie
96.000,00 zł rocznie.

BUR

inz. 'czewski



URZĄD GMINY GRAJEWO
19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6
tel./fax 086-272-30-00, 086-272-25-22
Regon 450005397 NiP 719-11-16-199 on . .

Grajewo, dn. 29 kwietnia 2011 r.

R-RG.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., dotyczącego udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Grajewo informuje, że w dniu 24 grudnia

2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grajewo reprezentowaną przez Wójta

Gminy Grajewo a Hodowlą Psów Rasowych - Schronisko „Sianożęć", 16-400 Suwałki, ul.

Sianożęć 3A, polegającą na odbiorze i umieszczeniu w schronisku bezdomnych psów

odłowionych z terenu gminy Grajewo. Umowny koszt utrzymania psa w schronisku wynosi

10,00 zł brutto za dobę. W roku 2010 z terenu gminy schronisko odłowiło 7 szt. bezpańskich

psów. Koszty realizacji zadania za rok 2010 wyniósł 11 362,47 zł płatny w ratach

miesięcznych oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w

schronisku.

"P- WÓJTA



Urząd Gminy
17-315 Grodzisk Grodzisk dnia 14.04.2011 rok.

ul. 1 Maja 6

AG. 6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
Warszawa.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011
roku Urząd Gminy Grodzisk uprzejmie informuje:

1. W latach 2009 - 2010 Gmina Grodzisk posiadała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z firmą "KALA F.W. Karol
Kulesza" Zambrów ul. Gajna 36.

2. W roku 2009 na terenie gminy Grodzisk wyłapano 15 psów na kwotę 7791,00
złotych.
W roku 2010 na terenie gminy Grodzisk wyłapano 4 psy na kwotę 2440,00 złotych.

3. W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 10431,00 złotych, gdzie
zgodnie z umową od dnia l marca do dnia 30 maja miesięczna opłata stała wynosiła
200,00 złotych netto, a koszt wyłapania jednego zwierzęcia w celu zapewnienia
dalszej opieki wynosił 500,00 złotych netto a od dnia l czerwca do dnia 31 grudnia
opłata miesięczna 200,00 złotych netto a opłata za odłowienie 450 złotych netto.

W roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł 5124,00 złotych, gdzie zgodnie
z umową miesięczną opłata stała wynosiła 200,00 złotych netto, koszt wyłapania
jednego zwierzęcia 500,00 złotych netto. Powyższa umowa obowiązywała od dnia l
lutego 2010 roku.

z up. Wójta
insiaektor



[H
WÓJT GMINY GRODEK

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

lei. 85 713-06-64, fax 85 718-06-84
Gródek, dnia 6 kwietnia 2011 r.

OŚ.1431.2.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 r. (wpłynął do siedziby tutejszego
Urzędu w dniu 24.03.2011 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, jak niżej.

Ad. l
Gmina Gródek w 2009 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki, lecz udzielała zleceń dla Schroniska
dla Zwierząt, ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok i Schroniska Towarzystwa Ochrony
Zwierząt ANIMALS, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard. W 2010 r. Gmina Gródek
podpisała w dniu 04.05.2010 r. umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy
13, 12-230 Biała Piska.

Ad. 2
W 2009 r. zostało wyłapanych i utrzymywano na koszt Gminy 6 psów, a w 2010 r.

zostało wyłapanych i utrzymywano 44 psy.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2009 r. 11 523,72 zł (jednorazowo za

umieszczenie zwierząt na schronisku), zaś w 2010 r. wynosił 25 680 zł (opłata ryczałtowa).



URZĄD MIASTA HAJNÓWKA linńwlra 701 1 04 01REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MąjnoWKa,ZU l1 .U4.U l
/ OCHRONY ŚRODOWISKA

17-2M Hajnówka.
n

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
Warszawa

Odpowiadając na wniosek dotyczący realizacji opieki nad zwierzętami uprzejmie
wyjaśniam co następuje.

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza konkurs na prowadzenie schroniska oraz wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w latach 2009 i 2010
wybrano Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK.

W 2009 roku odłowiono 35 psów. Według stanu na 31 grudnia 2009 roku, na schronisku
przebywały 154 sztuki. W 2010 roku odłowiono 48 na schronisku. Według stanu na 31 grudnia
2010 roku 192 sztuk. W 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 60 tyś z ł . Koszt w 2010 r.
nie uległ zmianie również wyniósł 60 tvs.zł.

Kierownik Referatu

ncTWrochimgrmż. Marta



Urząd Gminy Hajnówka
17-200 H a j n ó w k a
ul . A l e k s e g o Z i n a 1

S.1431-9/11

Hajnówka, dnia 30.03.2011 r.

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

W związku z Państwa pismem z dnia 21.03.2011 r., w sprawie udostępnienia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informujemy, że Gmina Hajnówka posiadała

podpisaną stałą umowę z KALA Firmą Wielobranżową, ul. Gajna 36, 16 - 010 Wasilków, na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2009 - 2010 na terenie tut. Gminy.

Jednocześnie informujemy, że w I kwartale 2010 roku rozwiązaliśmy umowę z w/w

firmą z powodów ekonomicznych. Koszt realizacji umowy przedstawiał się następująco:

- opłata ryczałtowa miesięczna stała 1000,00 zł netto

- odłowienie jednego zgłoszonego zwierzęcia (bezpański pies) 450,00 zł netto.

Informujemy także, że w przypadku wystąpienia zjawiska bezpańskich zwierząt,

udzielemy doraźnych zleceń na wyłapywanie firmie: KALA Firma Wielobranżowa, ul. Gajna

36, 16-010 Wasilków. Koszt takiego zlecenia kształuje się następująco:

- odłowienie jednego zgłoszonego zwierzęcia (bezpański pies) 1200,00 zł netto

- transport na trasie Wasilków - gmina Hajnówka - Sieruciowce 3,50 zł/ km netto.



URZĄD GMINY JASIONÓWKA
19-122 Jasionówka ul. Rynek 19

Jasionówka, dn. 29.03.2011 r.
Or-I.1431.4.2011

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r. na

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

wyłapywanie" Wójt Gminy Jasionówka informuje, że:

1) w roku 2009 i 2010 gmina miała podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki z Panem Zygmuntem Dworzańskim zam. Biała Piska ul. Kajki 4m4

prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy gm. Biała Piska, umowy

zawarte były w terminach od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2010 r. oraz od dnia

01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.;

2) w roku 2009 wyłapano / utrzymywano na koszt gminy 12 bezdomnych psów, w roku 2010

- 22 psy;

3) koszty realizacji zadania w roku 2009 wyniosły 8560 zł, w roku 2010 - 25520 zł; gmina

ponosiła opłaty ryczałtowe (miesięczne) zgodnie z zawartymi umowami.

Z poważaniem



S , Y Jaświły, 2011-03-24
WÓJT GMINY J

19-184 JAŚW o.,
WOJ. podlaskie

NrRL. 1431.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r.

informujemy:

1. Gmina Jaświły w latach 2009-2010 miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt w Radysach reprezentowanym przez Grażynę Jadwigę

Dworakowską. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z

późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt ( Dz.U. Nr 116, póz.

753 ), w tym m.in. zobowiązany jest do posiadania umowy z lekarzem weterynarii.

2. W 2009 roku z terenu gminy Jaświły odłowiono 10 psów, natomiast w 2010 roku - 8 psów.

3. W 2009 i 2010 r. za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustalono wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości 1070 zł (z vat).

w z
mgr
ZA3f



Jedwabne, dnia 28.03.2011 r.

PRG. 6052-1/11

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2011 r. Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie
informuje, iż gmina Jedwabne ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach o/Białej Piskiej, Umowa została
podpisana 01.08.2009 r. i została przedłużona do 31.12.2012 r.

Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł: 10 000 zł,
w 2010 r. wyniósł :24 000 zł.
Zbiorcze dane o ilości wyłapanych zwierząt: 2009 r.- 20 szt., 2010 r. - ok. 40 szt.( w tym
małe szczenięta).

Z poważaniem



Jeleniewo. dn. 25 marca 2011 r.

Urząd Gminy
16-404 Jeleniewo
ul. Słoneczna 3

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

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 24 marca 2011 roku w
sprawie o prowadzenie aktywnej polityki w zakresie ochrony zwierząt informuję, iż:
w dniu 3 grudnia 2008 roku została podjęta Uchwała NR XIX/115/08 przez Radę Gminy
Jeleniewo w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Jeleniewo oraz
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
Zgodnie z prowadzonym rejestrem działalności gospodarczej gm. Jeleniewo w ostatnich 10
latach Wójt Gminy nie udzielał zezwoleń przedsiębiorcom na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Szacuję się, że w skali roku zgłaszanych jest około 30 - 35 sztuk zwierząt bezdomnych w
100% są to szczenięta i dorosłe psy. Pierwszymi czynnościami w likwidacji bezdomności
tych zwierząt to jest poszukiwanie nowych właścicieli, w przypadku braku właścicieli,
odławiamy je i umieszczamy w schronisku. Ze znalezieniem nowych właścicieli łatwiej jest
z bezdomnymi szczeniętami, praktycznie nie ma możliwości znalezienia nowego właściciela
dla psa dorosłego (suczki), częstokroć są to psy 3 - 6 letnie.
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy są odławiane i umieszczane na podstawie zawartych
umówzdnia: 27.01.2009 r. do 31.12.2010 r., 01.01.201 Ir. do dnia 31.12.2014 r., z
prywatnym schroniskiem dla zwierząt "SIANOŻĘĆ" - identyfikator wet. Nr 20633402 z
siedzibą w Suwałkach.
Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej z terenu naszej gminy zostało odłowionych i
umieszczonych w schronisku 10 sztuk wałęsających się bezpańskich psów. Z tych 10 sztuk
odłowionych 2 sztuki padły, l sztuka została poddana eutanazji - czynności te były
nadzorowane pod kierunkiem lekarza weterynarii, 4 sztuki adaptowane, 3 sztuki przebywa na
stanie w schronisku. Za przyjęcie do schroniska i opiekę nad bezdomnym zwierzęciem gmina
opłaca właścicielowi schroniska wynagrodzenie w wysokości 9,00 zł plus 22% VAT za każdy
dzień pobytu w schronisku licząc od dnia przyjęcia do dnia adopcji. W celu ograniczenia
populacji zwierząt bezdomnych podejmowane są różnego rodzaju działania zmierzające do
obniżenia kosztów walki z bezdomnością zwierząt.
Działania gminy w porozumieniu z radą gminy i sołtysami poszczególnych wsi
podejmowane są zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, przede wszystkim polegające na
dotarciu do świadomości społeczeństwa, iż obowiązek opieki nad wszystkimi zwierzętami,
nie tylko nad bezdomnymi spoczywa na człowieku jako istocie myślącej. Okresowo podaje
się informację pisemną sołtysom wsi z prośbą o poinformowanie mieszkańców z problemem
bezdomnych zwierząt i możliwościami zapobiegania.

Sporządziła: Anna Truchan



URZĄD GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

e l n y Juchnowiec Kościelny, 04.04.2011 r.

MK.6140.3.2011

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.2011 r. (data wpływu do tut. urzędu

24.03.2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd

Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, co następuje:

W roku 2009 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GROT s. c. Dariusz Krasowski i

Irena Korolczuk z siedzibą w Białymstoku (15-199), ul. Włościańska 7/1, odłowiło z terenu

naszej gminy psy w ilości trzech sztuk. Koszt odłowu i opieki nad pojedynczym zwierzęciem

ponoszony był jednorazowo i łącznie wyniósł 9 310, 50 zł brutto.

W okresie od 16.06.2010 r. do 31.10.2010 r. tut. urząd miał podpisaną umowę na

odłów bezpańskich psów z PHU GROT s. c. Dariusz Krasowski i Irena Korolczuk na

ryczałtową kwotę w wysokości 3416 zł brutto miesięcznie. W czasie obowiązywania

niniejszej umowy z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny odłowiono bezpańskie psy w ilości

lOszt.

W pozostałej części 2010 r. usługi w zakresie odłowu i opieki nad bezpańskimi psami,

na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, świadczyło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,

prowadzone przez Grażynę Jadwigę Dworakowską z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała

Piska. Ze schroniskiem tym nasza gmina nie posiadała umowy ryczałtowej, a koszt odłowu i

opieki nad pojedynczym zwierzęciem ponoszony był jednorazowo i wynosił 1500 zł brutto.

W 2010 r. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach odłowiło 12 szt. bezpańskich

psów z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Tinowicz



BURMISTRZ KLESZCZEL o
\\\. \ Maja 4 Kleszczele, dniaZo marca 2011 r.

17-2BO Kleszczele

OKR.1431.5.201 l.BW.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie " informuję, iż:

1. W latach 2009 i 2010 gmina Kleszczele nie podpisywała stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2010 r. udzieliła jednorazowego zlecenia

wyłapywania bezdomnych psów dla firmy:

Kala F. W. - Karol Kulesza
ul Gajna 36

16-010 Wasilków

2. Na terenie gminy w 2009 r. zadanie nie było realizowane. Natomiast w 2010 r. został

wyłapany przez firmę Kala F. W. - Karol Kulesza jeden bezpański pies.

3. W 2010 r. całkowity koszt jednorazowego zlecenia, czyli odebrania bezpańskiego

psa, zapewnienie właściwej opieki podczas transportu oraz umieszczenie

w schronisku wyniósł 2.232,60 zł.

B U R ]

mgr inż. Ire^fal^Ńiegierewicz



Klukowo, dnia 6.04.2011

URZĄD UńilJNY KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14

1R-2H K

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

PMP.6140.1.2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21
marca 2011 r. uprzejmie informuję:

A d l .
W 2009 i 2010 roku Gmina Klukowo miała podpisaną umowę na

wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z Firma
Wielobranżową KALA z siedzibą w Wasilkowie.

Ad2.
W 2009 roku wyłapano na koszt Gminy 7 bezpańskich psów, a w 2010

roku 16.

Ad 3
W 2009 roku na realizacje zadania przeznaczono 16 925,64 zł, a w 2010

roku 17 061,15 zł.

W O



U R Z Ą D MIEJSKI
Knyszynie Knyszyn, 2011.03.25

Rynek 39, 19-120 Knyszyn
7 39 71. fax 85 727 99 70

O r . 1 4 3 1 . 5 . 2 0 1 1 . I D

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

flor. udzielenia informacji publiczne]

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r. w

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, co następuje:

I. Gmina Knyszyn w l. 2009 - 2010 miała podpisane umowy ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Radysy 13, 12 - 230 Biała Piska reprezentowanym przez
Jadwigę Grażynę Dworakowską.

II. nie dysponujemy zbiorczymi danymi o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w l. 2009 - 2010.

III. koszt realizacji zadania ogółem w l. 2009 - 2010 wyniósł 51 360,00 zł (w umowach
przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 140,00 zł / miesięcznie).

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL RYNEK 39,19-120 KNYSZYN
www.knyszyn.pl. e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 085 727 99 71, 70
GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:45-15:45

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY
TEL. 085 727 99 85, 88 lub 83



URZĄD GMINY

18-204 Koby lin ̂ S-my Kobylin-Borzymy, 25.03.201 Ir.
ul. Główna II, tei./fax (0-86) 274-30-03

woj. podlaskie

OS. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
- Urząd Gminy w Kobylinie-Borzymach uprzejmie informuje , co następuje :

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

- gmina w 2009 i 2010 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

- w 2009 i 2010 roku nie udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt,
gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt Gminy w 2009r, a jakie w 2010 roku ?

- w 2009 r. i 2010 r. gmina nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem
i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt, gdyż w tym okresie na terenie Gminy
nie stwierdzono przypadku zwierząt bezdomnych ,

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

- koszt realizacji całego zadania w 2009 i 2010 roku był zerowy , gdyż w tym okresie
na terenie Gminy nie zaistniał fakt istnienia zwierząt bezdomnych .

Zpoważaniem

'^^^^

ochrony srodo^.ska j rolnictwa

Teresa &ypMOws/ca



URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Komunalnej Kolno,2011-03-28

i Gospodarki Gruntami

GK.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania na terenie miasta Kolno, informuję:

1. w latach 2009 i 2010 usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu

miasta i zapewnienia im dalszej opieki świadczyło: Schronisko dla zwierząt Jerzy

Kubrak 18-500 Kolno, ul. Wesoła 12,

2. ilość psów wyłapanych z terenu miasta -wyniosła: w 2009 roku - 23 szt.

w 2010 roku. - 18 szt.

3. koszt realizacji zadania - świadczenie usług związanych z ochroną przed bezdomnymi

zwierzętami zgodnie z podpisaną umową ze schroniskiem opłacany był ryczałtowo w

stawkach miesięcznych i wyniósł:

- 58 560 zł w 2009 roku ,

- 64 416 zł w 2010 roku.

NlACZELN-IK
WYDZIAŁlLGOgWOARKI KOMUNALNEJ

lKl GRUNTA

mgr inż. Jarosław Pomichowski



GMINY KOLNO

RG6 140.7.20 1 1.AJ2

Kolno, dnia 30.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r., poniżej przedstawiam

informację na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

Gmina Kolno nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Udzielane są doraźne zlecenia na wyłapywanie i bezterminowe

zapewnienie im opieki. Opłata uiszczana jest jednorazowo w formie

zryczałtowanej.

W 2009 r. oddano do schroniska 2 psy - koszt 2196 zł. W 2010 r. oddano do

schroniska 15 psów - koszt 8270 zł.

Bezdomne psy zostały umieszczone w następujących schroniskach:

1. Schronisko Dla Zwierząt, Jerzy Kubrak, ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno,

2. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała

Piska, Radysy 13. Zup.

mgr wiz.
KIEROWNIK

I ROZWÓJ

farzyto
OLNICTWA

.RCZEGO



URZĄD GMINY
Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne, telJfax 86 270 30 26

Kołaki Kościelne, dn. 05.04.201 Ir.

AS.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 21.03.201 Ir. o udzielenie informacji na temat

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

wyłapywanie" Przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuję.

że Gmina Kołaki Kościelne w 2009 i 2010 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W roku 2009 i 2010 Gmina Kołaki Kościelne nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt gdyż nie zaobserwowano zjawisk bezdomnych zwierząt, nie

poniesiono kosztów z tego tytułu. Ponadto zasady „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" zostały określone w rozdziale V-tym „Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XXVl/l 32/06 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

ska



URZĄD GMINY

NIP 54S-10-02-386
Korycin dn. 29.03.2011r.

GR.6042.2.2011

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

Nawiązując do otrzymanego wniosku z dnia 21 marca 201 lr., Urząd Gminy w
Korycinie woj. Podlaskie uprzejmie informuje, że gmina w roku 2009 i 2010 nie podpisała
z nikim stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż nie zachodziła taka
potrzeba.

Doraźnie na zgłoszenie Stowarzyszenie Na Rzec Niesienia Pomocy Dla
Bezdomnych Zwierząt „Templ" ,w Wasilkowie ul. Gajna 36 wyłapało :

- w 2009 roku - l szt. (pies) - koszt 549,00 zł,
- w 2010 roku - 4 szt. (pies) -koszt 4465,00 zł.

Informację przygotował:

Stanisław Kopciewski
- inspektor



U H Z Ą B 6 M l N ¥
K R A S N O P O L

16-503 Krasnopol, ul. W. Polskiego 4
woj. podlaskie

NIP 844-1 n-fi.3-;>fii tei A2X 516-40-10 Krasnopol, 06 kwietnia 201 1 r.

OG.1431.8.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udostępnienie informacji
publicznej (data wpływu do UG - 24.03.2011 r.) informuję, co następuje:

Ad. l w 2009 i 2010 umowa z Pensjonatem dla zwierząt „Cyganowo" Czesław Anzelm, ul.

Mickiewicza 44, 16-500 Sejny.

Ad. 2 2009 - 6 szt.

2010- 6 szt.

Ad. 3 2009 - 15481,41 zł. (co miesiąc faktura na podstawie ewidencji)

2010 - 15763,63 zł. (co miesiąc faktura na podstawie ewidencji)

Odpowiedzi udzieliła Magdalena Puczylowska - inspektor.



. marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa Wmosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca
2011 r. informujemy:

Ad 1) Gmina Krynki nie posiada umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad 2) Nie posiadamy takich danych.

Ad 3) Nie było kosztów realizacji zadania.

Z poważaniem



, Z ) ( ; M ! N Y KRYPNO
KRYPNO KOŚCIELNE 23B

19-111 Krvpv,o, woj. podlaskie
NIP 54i--! 0-43-1 43, R. 000542304

Krypno, 2011-04-06

Fn.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Krypno informuje:

1. W 2009 i w 2010 roku Gmina Krypno miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z zapewnianiem im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt z siedzibą w Radysach gmina Biała Piska.

Aktualnie umowa jest zawarta do 31.12.2012 r.

2. W 2009 roku odłowiono i przyjęto do schroniska ogółem 37 psów, w 2010 roku - 31

psów.

3. W latach 2009-2010 Gmina Krypno poniosła koszt utrzymywania psów w schronisku

w wysokości łącznej 56.496 zł.

4. Ponadto pracownicy urzędu Gminy Krypno niejednokrotnie odławiali bezdomne

zwierzęta i utrzymywali je w przeznaczonej do tego celu klatce do czasu odebrania

zwierząt przez pracowników schroniska - czynności te nie są wyceniane.

5. Zgodnie z zawartą umową z dnia 20.12.2010 roku za wyłapywanie i utrzymywanie

psów w schronisku gmina Krypno ma ustalone wynagrodzenie ryczałtowe płatne w

układzie miesięcznym.

Jcmnna Kitlas
ZAS/TĘPCA WÓJTA



Kulesze Kościelne, dn. 29.03.2011 r.

Urząd Gminy
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

1431.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Na terenie gminy Kulesze Kościelne w latach 2009 - 2010 r. nie było problemu
z opieką bezdomnych zwierząt.

Inspektor: Teresa Gierałtowska



URZĄD GMINY KUŹNICA
ul, Plac Tysiąclecia PP l, 16-123 Kuźnica

tel./faks(085)7229281
KJP 545-10-91-059 R£GON 000542.333

DG 6140.1.2011

Kuźnica, dnia 20 kwietnia 2011 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP. l,
16-123 Kuźnica informuje, że w latach 2009 i 2010 nie zawierała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku 2009 i 2010 ogółem na terenie Gminy Kuźnica
interwencyjnie odłowiono 6 szt. bezdomnych psów które zostały umieszczone schronisku dla
zwierząt. Koszt ryczałtowy utrzymania zwierząt obejmował ich odłowienie w terenie łącznie
z utrzymaniem w schronisku. Dodatkowych kosztów Gmina nie ponosiła.



PL

Burmistrz Lipska

16-315 Upsk n. Biebrią, uL Żłobikawsldego 4/2,
teL /0-87/6422703, fax 6422705, e-nudl: gmina@lipsk.pl

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

Znak: GTK.m.70.7.2011 Dnia: 25.03.2011 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:

Ad.l. W roku 2009 ł 2010 gmina miała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla

bezdomnych zwierząt, Grażyna Jadwiga Dworakowska, 12-230 Biała Piska, Radysy, na

wyłapywanie bezdomnych psów oraz utrzymanie ich w schronisku.

Ad.2. W roku 2009 wyłapano 18 psów a w roku 2010 wyłapano 31 psów z terenu gminy

Lipsk.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w formie ryczałtowej płatnej miesięcznie wynosił:

w roku 2009 - 22 000,00 zł., w roku 2010 - 25 540,00 zł.

Zup. Burmistrza
mgrMfritt Hećman/w

SKRETARETARZ GMINY



VI*

URZĄD IMIĘJSKI W ŁAPACH
18-100 Łapy uL Sikorskiego 24, www.lapy.podlasie.pl

Łapy, 2011-04-18
(JK2ĄD MIEJSKI w ŁAPACH

18-100 Łapy
uJ.Gen.WLSikorskiego 24

tct.(085) 715-22-51 do715-22-54
fax(085)715-22-56

1.6140.1.2.2011

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

Sprawa: dotyczy udzielenia informacji publicznej na temat zadań z zakresu opieki
nad bezpańskimi zwierzętami

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", informuję, iż :

- w roku 2009 i 2010 odłowem i tymczasową opiekana odłowionymi zwierzętami
bezpańskich zajmował się samorządowy zakład budżetowy,

- w roku 2009 i 2010 na terenie Gminy Łapy odłowiono odpowiednio 111 i 94
zwierzęta,

- w roku 2009 i 2010 na zadania z zakresu opieki nad bezpańskimi zwierzętami
Gmina Łapy wydała odpowiednio 134 279 zł i 103 478 zł. Na sumy te składają się
opłaty za odłów, tymczasową opiekę, zabiegi weterynaryjne, umieszczenie
zwierząt w schroniskach. Opłaty za utrzymanie zwierząt w schroniskach były
uiszczane za jednorazowo, za każde zwierzę w kwocie wcześniej ustalanej.

Z poważaniem,

*RZA

błońskiZdzisław

Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 085 715 2251, fax 085 715 2256
Sekretariat burmistrza tel. 085 715 2749, e-mail sekretariat@lapy.podlasie.pl



PL-
URZĄD MIEJSKI

Wydział orgir^licji i obsługi Łomża, 25.03.2011 rok.
18-400 Łom ta, Stary Rynek 14

Or. 1431.5.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

„ARGOS"
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 .03.2011 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej informuję, że:

Pktl
W latach 2009 - 2010 Miasto Łomża w wyniku przeprowadzonego

przetargu nieograniczonego wyłoniło i podpisało umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Łomżyńskim Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami. Zawarta umowa dotyczyła wyłącznie psów i nie przewidywała
odłowu innych zwierząt. W przypadkach potrąceń psów na drogach, szczególnie
poza godzinami pracy Urzędu, Miejska Policja zawiadamiała najbliższą lecznicę
weterynarii w Łomży oraz faksem Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. W przypadku, kiedy nie udało się ustalić
właściciela psa koszty czynności lekarza pokrywało Miasto. Następnie pies
umieszczany był w schronisku.

Pkt2
W 2009 roku odłowiono 260 psów, natomiast w 2010 roku 244.

Pkt3
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 156 477,36 zł, w 2010

roku 167 133,80 zł. Rozliczenie płatności zostało ustalone w formie ryczałtu za
utrzymanie schroniska i zwierząt tam przebywających za jeden miesiąc + ryczałt za
czynności odłowienia jednego psa pomnożony przez ich ilość w danym miesiącu.

SEKRETARZ/MIASTA

Informacji udzielił:
1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i

Rolnictwa Andrzej Karwowski
Informację sporządziła: Administrator BIP Aldona Zientalska



Łomża dn. 31.03.2011

RGO.6140.1.4.2011.SM

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo y dnia 21.03.2011 r w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy
informuję że :

1. Gmina Łomża udzielała doraźnych zleceń dla Schroniska
bezdomnych zwierząt w Kolnie
2. Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapywanych zwierząt
3. Koszt realizacji zadania jest opłacany na podstawie faktury .

Umieszczenie jednorazowe w schronisku wynosi brutto 1 220,00 zł.

Podpisał

Szczepan Mierzejewski
Inspektor UG Łomża
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RG. 6140-1/11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Małym Płocku udziela informacje na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie "•

1. W 2009 i w 2010 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Ilość zwierząt przekazanych do schroniska w 2010 r. - l szt ./pies/
3. Forma płatności - jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku

1220 zł. brutto.

•erski



WÓJT GMINY MIASTKOWO
18-413 MIASTKOWO

ul. Łomżyńska 32 Miastkowo, dnia 4 kwietnia 2011 r.

Roi. 6140.5.2011

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21 marca 2011 r. o udostępnienie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że w 2009 roku

z terenu Gminy Miastkowo odłowiono i oddano do schroniska 4 psy na ogólną kwotę

5 270, 40 zł. Natomiast w 2010 roku odłowiono 2 psy na kwotę 3 660 zł. Koszt realizacji

zadania był jednorazowy za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku.

Ponadto informuję, że Gmina Miastkowo nie ma na stałe podpisanej umowy na odłów

bezpańskich psów. Doraźnie współpracujemy z firmą należącą do Pani Wiesławy

Rykowskiej „Canis"- Ostrołęka, ul. Gen. Sikorskiego 10/3.

W Ó J T

JerzyWrfylewski



Urząd Miejski w Micnatow.,
16-050 Michatowo

ul. Białostocka 11
!el./fax 85 71-31-777, te! 85 71-31.7R<.

Michałowo 25.03.2011

Or.030.5.2011.JN

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „AGROS"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

W 2009 roku Gmina Michałowo podpisała umowę z firmą Kala działającą w oparciu o
wpis do ewidencji Gospodarczej Nr OSO.6411-87/08 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -
wyłapywanie bezdomnych zwierząt PKD 9609 reprezentowaną przez Marka Kuleszę i z
lek. wet. Edwardem Grzywaczewskim Gabinet Weterynaryjny EGO - na wykonywanie
usług w zakresie świadczeń weterynaryjnych wykonywanych na zwierzętach ( psy, koty) z
terenu gminy Michałowo. W marcu 2010 roku umowa z firmą Kala została rozwiązana,
natomiast z lek. wet Edwardem Grzywaczewskim umowa ponownie została zawarta w
październiku 2010 na wykonanie usług w zakresie świadczeń weterynaryjnych
wykonywanych na zwierzętach (psy, koty) z terenu gminy Michałowo

W wyniku tych działań wysterylizowano i wykastrowano 49 szt. kotów i psów ,uśpiono
2 mioty do piątego dnia życia, odłowiono 65 bezpańskich psów (750 zł za sztukę i 2,50 zł za
km) i zaczipowano 265 szt. psów Całkowity koszt w/w zadań wyniósł 56.264 złotych

W chwili obecnej nie mamy podpisanej umowy z firmą,która zajmuje się odławianiem
psów. Odłowienie jednego psa na dzień dzisiejszy wynosi - 1200 zł netto plus 2,50 zł za
kilometr. Reasumując pragnę podkreślić, że z przedstawionej informacji wynika, iż Gmina
czyni działania, w celu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Z up. Burmistrza



GMINY MIELNIK
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

pow. siemiatycki
•Mw.»8S 657-71-21, teUSS S57-70-03

5*4-10-01.540 REG. 000542327

RG.6140.2.2011

Mielnik, 08.04.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011

roku informuję, iż na terenie gminy działalnością polegająca na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt i zapewnieniu im opieki zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

W 2009 roku było złapanych 4 szt. bezdomnych psów z czego dwa psy po wyleczeniu

przez weterynarza zostały oddane pod opiekę mieszkańców gminy, natomiast pozostałe dwa

psy utrzymywane są w kojcach na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W 2010 roku złapano 6 szt. bezdomnych psów z czego 4 psy zostały uśpione przez

lekarza weterynarii ze względu na nieuleczalną chorobę, a pozostałe dwa są utrzymywane w

kojcach na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Całość kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt (2009/2010- 2.947,67 zł- zakup

karmy i obsługa weterynaryjna) pokrywana jest ze środków Urzędu Gminy Mielnik, a

obsługa codzienna utrzymywanych zwierząt wliczona jest do ryczałtu na podstawie

porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Gminy Mielnik, a Zakładem Gospodarki

Komunalnej.



WQvii \j;«:ią.. i«H
17-332 Milejczyce

ul. Szkolna 5 Milejczyce, dn. 01.04.2011 r.

RL.6140.1.2011

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

Wójt Gminy Milejczyce w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

21 marca 2011 r. informuje, iż w 2009 i 2010 roku gmina nie miała stałych umów i nie udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

grazyna



URZĄD MIEJSKI W MOŃKACH, UL. SŁOWACKIEGO 5a,
19-100 MOŃKI TEL./FAX. 85 716 25 87,

e-mail: monki(a)um.pl, www.monki.um.pl

I R Z Ą D M I Ł J S K I W MO.NKACH
ul Słowackiego 5a 19-100 Mońki

woj podlaskie
tel /f»x (085)7162587 skr poczt.30

GL 6140.3.2011

Mońki, dn. O5.O4.20iir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"

ul. Garncarska syA
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął

do tutejszego Urzędu dnia 24 marca 20iir. przekazuję następujące informacje:

1. gmina Mońki w 2OO9r. i 2Oior. miała zawartą umowę na wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych, pozostawionych bez opieki psów ze

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, gm. Biała Piska miejscowość Radysy 13,

Pana Zygmunta Dworakowskiego.

2. W 2O09/2Oior w schronisku było około óosztuk psów, kotów nie odławiano.

3. Koszty jakie poniosła Gmina Mońki na wyłapywanie i utrzymywanie

w schronisku bezpańskich zwierząt: to około 70 620 zł. Opłata była ryczałtowa.



WÓJT GMINY NAREW
17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101
f*M085)68l6753.fax8733535

Narew dnia 1.04.2011 r.

Nasz znak:

GK.6140-1/11

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Gancarska 37 A .

04-886 Warszawa .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wyhonania zadania „ opieka nad bezdomnymi

zwierzętami ich wyłapywanie „ informuję że :

- Gmina Narew w latach 2009 i 2010 nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt udzielała jedynie doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt (psów )

oraz zapewnienie im opieki.

- w roku 2009 odłowiono jednego psa na kwotę 1200 zł natomiast w roku 2010 roku

odłowiono 11 psów i 17 szczeniąt na kwotę 19300 zł za każde zlecenie była jednorazowa

opłata za odłowienie i umieszczenie w schronisku .

'rzef Pleskowicz



uJ:t:/:,vJ GMINY
17< -Jarewka
"-l Białowieska 1

R. 6140.1.2011 Narewka, 2011-03-31

P L

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r - Urząd Gminy Narewka
informuje :
1. W roku 2009 i 2010 udzielono zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im dalszej
opieki, firmie KALA F.W.- KAROL KULESZA, 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36.
2. W roku 2009 na koszt gminy tj. 14.160 zł, odłowiono 18 psów dorosłych, 8 szczeniąt.
3. W roku 2010 na koszt gminy tj. 9.550 zł, odłowiono 12 psów dorosłych .
4. Opłaty gmina dokonywała jednorazowo po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu faktury lub rachunku.



URZĄD GMINY
NOWE PIEKUTY

u!. Główna 8
18-212 Nowe Piekuty

IK.6140.2.2011

Nowe Piekuty 2011-04-20

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku, Wójt Gminy Nowe Piekuty

uprzejmie informuje, iż w latach 2009 i 2010 gmina posiadała umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z firmą KALA F. W. Karol Kulesza, 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36.

W latach 2009 i 2010 gmina nie organizowała akcji wyłapywania bezdomnych

zwierząt.

Z poważaniem:

Kil-
R się r
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j^ woj. pódl Nowinka, dnia 24.03.2011 r

KP.1431.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r, Urząd Gminy Nowinka informuje,

że na naszym terenie nie występowały przypadki bezdomnych psów i kotów, dlatego też

w 2009 i 2010 r nie były podpisywane stałe umowy oraz zlecenia na wyłapywanie tych

zwierząt. W przypadku wystąpienia bezdomnych zwierząt Gmina ma ustne porozumienie

z firmą z Suwałk, która by zajęła się wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów

i kotów.



PL

Nowogród, 01 kwietnia 2011 r.
RRG.6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej z
zakresu „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej udzielam
odpowiedzi na postawione we wniosku pytania.

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

Odp. W 2009 r. Gmina Nowogród udzieliła doraźnego zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
psów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Grażyna Dworakowska,
Radysy 13, 12-230 Biała Piska. W 2010 r. nie zlecano usług z zakresu wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r.

Odp. W 2009 r. wyłapano 6 bezdomnych psów, w 2010 r. - 0.

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

Odp. W 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 12 000 zł, była to opłata jednorazowa za
wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku. W 2010 r. - O zł.

BURMISTRZ NOWOGRODU
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Urząd Gminy

16-205 Nowy Dwór
ul. Pl. Rynkowy 21

woj. T "-.sicie Nowy Dwór 01.04.2011

OŚ. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"'

ul. Garncarska 37A

DA-88G Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 21 marca 2011r. /wpł.25.03.2011/ o udzielenie

informacji publicznej Urząd Gminy w Nowym Dworze informuje , że w latach 2009-2010

gmina nie miała podpisanej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt w związku z czym nie poniosła żadnych kosztów finansowych na te

zadania.

W Ó J T
Andrzej Humi^m,



URZĄD GMINY
Nurzec Stacja

17-330 Nurzec Stacf
ul. Żerczyclra 33

Nurzec-Stacja, dnia 25 marca 201 Ir.

RGK.6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:

Ad.pkt 1. - Gmina Nurzec-Stacja w roku 2009 nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż nie zachodziła potrzeba wyłapywania
i zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W roku 2010 została zawarta
umowa na odbiór bezpańskich i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-
Stacja z :

Przedsiębiorstwem „KALA F.W.
Karol Kulesza,

ul. Gajrja 36,
16-010Wssilków.

Ad.pkt 2. - Dane zbiorcze o ilości wyłapywanych i utrzymywanych zwierząt na koszt gminy:
1. - w 2009 roku - wyłapanych i utrzymywanych - O psów i O kotów.
2. - w 2010 roku - wyłapanych i utrzymywanych - 4 psy, O kotów.

Ad.pkt 3. - w roku 2009 :
- nie były poniesione koszty na realizację zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
- w roku 2010 :

- na realizację zadania wydatkowano 6 084,08 zł brutto w tym :

1. opłata stała (ryczałtowa) - 2 476,60 zł,
2. odbiór psów (umieszczenie w schronisku) --2 745,00 zł,
3. odbiór i utrzymanie psów - 759,33zł.
4. obserwacja weterynaryjna - 103,15 zł.

inż. Krzysłt
REFTE

u p \WOJTA

RENT



WÓJT GMINY ORLA
17-106 Orla

ul.Mickiewicza 5

OG. 1431.8.2011 Orla, dn. H. kwietnia2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1) Gmina Orla na podstawie uchwały Nr XXVII/133/01 Rady Gminy Orla z dnia 29

czerwca 2001 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych psów, mając na względzie

konieczność rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt w dniu 18 kwietnia 2002 r.

zawarła porozumienie z Miastem Białystok, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i

dalszego postępowania z nimi na określonych warunkach. Kilkukrotne zlecenia Wójta Gminy

Orla w latach 2009 - 2010, w sprawie wyłapania i umieszczenia bezdomnych psów w

schronisku nie zostały zrealizowane.

Ad. 2) W 2009 r. i w 2010 r. nie przekazano bezdomnych zwierząt do schroniska na koszt

gminy. Kilkukrotne zlecenia, z uwagi na brak możliwości logistycznych ze strony

uprawnionych podmiotów nie zostały zrealizowane.

Ad. 3) W 2009 r. i w 2010 r. nie zostały poniesione koszty na realizację przedmiotowego

zadania.

AJkjf
mgr Piotr Sel\oeaiuk

a/a J. B.



WÓJT GMINY PERlfJEWO
17-322 Periejfewo

Periejewo 14

GP.1431.2.201

Perlejewo, dnia 20 kwietnia 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

PL-

Wójt Gminy Perlejewo odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w

sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania

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

1. W roku 2009, 2010 Gmina maiła podpisaną umowę z „KALA Firma Wielobranżowa"-

reprezentowaną przez Pana Karola Kuleszę z siedzibą w Wasilkowie-zajmująca się

wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

2. Gmina Perlejewo poniosła następujące koszty związane z odłowieniem psów:

a) 2009- 6.039 zł

b) 2010- 10.980 zł

3. Opłaty w roku 2009 wynosiły:

a) opłata miesięczna stała -200zł netto

b) odłowienie zgłoszonego psa -450zł netto

Opłaty w roku 2010 wynosiły:

a) opłata miesięczna stała

b) odłowienie zgłoszonego psa

-200zł netto

-500zł netto

Wójt Gminy Ererlejewo

mgr bf Radziszcwski



PL
WÓJT GMINY PIĄTNICA

u!. Stewiskowska 53
T8-421 Piąłnica Poduchowna tn

Piątnica Poduchowna, <O marzec 2011 r.
RPU. 1431.2.2011

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

Wójt Gminy Piątnica odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r.
dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem uprzejmie
informuje, że Rada Gminy Piątnica uchwałą Nr 186/XXXII/09 przyjęła Program
zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica. W związku z
tym Programem, została zawarta umowa-zlecenie z lekarzem weterynarii w
zakresie kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych
miotów.

W latach 2009-2010 dokonano:
• eutanazji 2 ślepych miotów na kwotę 192,60 zł.,
• zaszczepiono bezpańskiego psa przeciw wściekliźnie. Pies ten pogryzł

osobę niepełnosprawną- 39,50zł.,
• eutanazji psa, który ucierpiał w wyniku pożaru - 180,00 zł.
• eutanazji psa agresywnego, który pogryzł przechodnia. Pies przebywał na

obserwacji - 278,20zł.,
• eutanazji 2 psów potrąconych przez samochód - 405,60zł.,
• eutanazji 10 psów ze względu na ich nadmierną agresywność - 920,20 zł.
Razem: 2 016, l Ozł.

Na prośbę Fundacji „ZWIERZĘTA i my" rozpropagowano w 2010 r. na
terenie gminy informację o możliwości bezpłatnej kastracji suczek. Ogłoszenie
zamieszczono na stronie internetowej urzędu, w szkolnej gazetce, na tablicy
ogłoszeń w urzędzie oraz przekazaliśmy wszystkim sołtysom.

Nadmienia się, że gmina nie ma zawartej stałej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W #2 J X

EDmlRDŁADA



Strona l z l

P,

Od: "Teresa Boguszewska" <gospodarka_gruntami_przerosl@op.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 kwietnia 2011 08:41
Temat: opieka nad zwierzętami
Nawiązując do wniosku z dnia 24.03.2011 r. informuję ,iż Gmina Przeroś!
ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajeńska- Kuncewicz z siedzibą w
Bystrym 26, 11-500 Giżycko .
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Dotychczas kosztów utrzymania
zwierząt gmina nie ponosiła.

2011-04-29



URZĄD UM1N Y PRZYTUL Y
ul- Supska 10

l 8- 423 PRZYTUŁY
woj. podlaskie

N1P7I8- 129=66,91 Przytuły dnia 07.04.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos''

Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. Urząd Gminy w Przytułach informuje:

1. Gmina w roku 2010 udzieliła 2 doraźnych zleceń na wyłapywanie i opiekę,
bezdomnych zwierząt.

2.W roku 2010 r wyłapano 6 szt psów koszt realizacji zadania to kwata 5100 zł forma

jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Starszy specjalista
'



Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk Puńsk, dnia 30.03.2011 r.
woj. podlaskie

Or.1431.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca

2011 r. podajemy następujące informacje:

1. W 2009 r. i 2010 r. Gmina Puńsk miała podpisaną umowę z „Pensjonatem dla

zwierząt „Cyganowo" Anzel Czesław, ul. Mickiewicza 44,16-500 Sejny".

2. W 2009 r. -10 psów.

W 2010 r. - 10 psów.

3. Za 2009 r.-22.170,45 zł

Za 2008 r. - 26.100,80 zł

Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi psami: za pobyt psów w schronisku

na podstawie podpisanej umowy były wystawiane Faktury VAT (raz w miesiącu).

Wojczulis



UUZĄD GMINY RACZKI
Płac Kościuszki 14
16-420 RACZKI

RaczkUO 11.03.24.

ROP.6140.3.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

UL. GARNCARSKA 37A

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na podstawie ustawy z 06. 09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2001 r. nr 112, póz. 1198) Urząd Gminy Raczki informuje , że zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt zadanie „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w latach 2009 i 2010 r. była
realizowana w następujący sposób:

1. Zarówno w 2009 jak i w 2010 r. Gmina Raczki zawarła umowę z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla bezdomnych Zwierzą, Anna Maria Krajewska-
Kuncewicz, Bystry 26,11-500 Giżycko na odławianie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Raczki. (kserokopia umowy w załączeniu).

2. W roku 2009 na terenie Gminy Raczki odłowiono i umieszczono w schronisku 13
bezdomnych psów zaś w 2010 r. 4 psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 18429,32 zł. a w 2010 r. 19642zł. Płatność
za pobyt psów w schronisku była realizowana na podstawie bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

VÓJTA



Rawfci

UMOWA

Zawarta dnia 31. 12 2009r. pomiędzy Gminą Raczki zwanym dalej „ ZLECENIODAWCA"
a : Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria
Krajeńska- Kuncewicz z siedzibą w Bystrym26,11-500 Giżycko, zwanym dalej
„ZLECENIOBIORCĄ".

§1
ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do przyjmowania

bezdomnych psów do schroniska i sprawowania opieki nad nimi. Nie dotyczy to przypadków
psów podejrzanych o wściekliznę, po pogryzieniu człowieka.

§2

Przyjęcie psa do schroniska może nastąpić tylko na podstawie zlecenia przez
ZLECENIODAWCĘ. Zlecenie może być telefoniczne, realizowane przez uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy, ZLECENIOBIORCA obowiązany jest potwierdzić datę i fakt
przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

§3

Upoważnia się ZLECENIOBIORCĘ do sprzedaży lub wydania zwierzęcia osobie trzeciej.
Wydanie lub sprzedaż może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia
zwierzęcia do schroniska. Termin powyższy nie dotyczy przypadku, gdy po zwierzę zgłasza
się jego właściciel.

§4

Do obowiązków ZLECENIOBIORCY należy:
1. Odbieranie na własny koszt zwierząt z miejsca ich przebywania, wskazanego przez

ZLECENIODAWCĘ.
2. Utrzymanie przyjętych zwierząt w warunkach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt.
3. Zakup paszy dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm

żywieniowych.
4. Przygotowanie karmy i karmienie zwierząt.
5. Opieka nad zwierzętami łącznie z opieką weterynaryjną.
6. Prowadzenie dokumentacji i znakowania psów umożliwiający ich identyfikację.
7. Poinformowanie ZLECENIODAWCY w terminie 30 dni o wydaniu, sprzedaży lub

zgonie zwierzęcia.
8. Zapewnienie 100 % rotacji w ciągu roku, liczonej od dnia przyjęcia do schroniska

poszczególnych zwierząt.



Transport zwierząt do schroniska odbywać się będzie środkiem transportu dopuszczonym
do użycia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

§6
Umowę zawiera się na okres od do

Rozwiązanie umowy może nastąpić za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7

Z upływem wypowiedzenia ZLECENIODAWCA obowiązany jest zabrać zwierzęta ze
schroniska lub finansować ich pobyt na dotychczasowych warunkach do czasu realizowanej
rotacji. Zabranie zwierząt może nastąpić jedynie do innego schroniska, kontrolowanego przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii i nie znajdującego się w raporcie Krajowego Lekarza
Weterynarii jako usypiające zwierzęta.

ZLECENIOBIORCA za wykonane czynności wynikające z niniejszej umowy będzie
otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 210 zł. (słownie: dwieście dziesięć
złotych) + 22% VAT za pobyt l psa w schronisku. W przypadku pobytu psa krótszym niż
miesiąc, wynagrodzenie będzie wynosić 7 zł.(słownie: siedem złotych) + 22 % VAT za każdy
dzień. Opłata za szczenię do 3 miesiąca życia, stanowić będzie 1/3 wymienionych kwot. Za
odłowienie i dostarczenie psa na obserwację weterynaryjną- 500 zł. (słownie : pięćset
złotych) +22 % VAT.

§ 9

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy osobie trzeciej bez zgody ZLECENIODAWCY wyrażonej na piśmie.

§ 1 0

Wynagrodzenie określone w § 8 niniejszej umowy płatne będzie w terminie 14 dni od daty
przedłożenia faktury.

§11

W przypadku nie wywiązywania się ZLECENIOBIORCY z warunków mniejszej umowy,
ZLECENIODAWCA może wstrzymać 50 % miesięcznego wynagrodzenia do czasu usunięcia
przez ZLECENIOBIORCĘ ustalonych usterek.

§12

Do spraw nie uregulowanych mniejsza umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o ochronie zwierząt i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 1 ~>13

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby ZLECENIODAWCY.
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Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.

§15

Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach - po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA:

(

.TZĆ.. lębiorstwo Prowadzenia Schronisk
d!a Bezdomnych Zwierząt

Anna Maria Krajewska-Kuncewicz
Bystry 26, 11 -500 Giżycko

NIP 845-133-66-34

ZLECENIODAWCA:

URZĄD GMINY RACZKI
16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14

tel./fax 087 568 59 25 /
NIP 844^XK)S-889 Regon LXX)542356



p^
Radziłów, dnia 06 kwietnia 201! r.

Ot 6052- i/1 1

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 21,03.2011 r, w sprawie udzielenia informacji publicznej

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy Radziłów uprzejmie

informuje:

Ad.J.Została zawarta umowa na czas określony od dnia 01.01.2010 r, do dnia 31,12.2010r.

Schronisko dla zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie, ul. Wesoła 1.2, a w 2009 roku nie było

podpisanej umowy z żadnym schroniskiem.

Ad,2. Dane liczbowe wyłapanych psów w 2009 r. - O szt., a w 2010 r, - 3 szl.

Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 0,00 zł, a w 2010 r. wyniósł 6496,50 zł.

Forma płatności za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z zawartą umową jest

ryczałtowa.

Otrzymują;

1, Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos'',

2. A/a.



19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
NIP 719-00-03-843 REGON 000528824

tel.(&-86) 272-16-39

DGK. 6140.2.2011 Rajgród, dnia 05.04.201 Ir

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 20lir (data wpływu do tutejszego Urzędu:

24.03.2011 r.) Urząd Miejski w Rajgrodzie poniżej przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

1. w 2009 i 2010 Gmina Rajgród miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów

z firmą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Radysy 13, 12-230 Biała Piska,

2. w 2009r wyłapano - 25 bezpańskich psów w 201 Or wyłapano - 28 bezpańskich psów,

3. Gmina rozlicza się z firmą zajmującą się w/w usługą w formie ryczałtu (miesięcznego), w

2009r wynosił -- 3210zł (brutto) miesięcznie a w 2010r wynosił - 2996zł (brutto)

miesięcznie.

BURMISTRZ
f
rpiński

Otrzymują:

l 1. Adresat,

2. a/a



Rudka, dnia 31.03.2011 r.
Urząd Gminy Rudka

ul. Brańska 13
17-123 Rudka

GKD.7021.5.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Rudka

informuje, że nasza gmina nie miała zawartych umów, zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt w 2009 i 2010 roku. W związku z powyższym nie ponosiliśmy żadnych opłat.

Wójt

Andrzej Anusiewicz



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK" <ug_rutka_tartak@pro.onet.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 201 1 14:14
Temat: informacja z Rutka-Tartak
Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Rutka-Tartak nie odnotowano problemów z bezdomnymi
zwierzętami, w 2009 i 2010 r. Gmina nie miała podpisanych umów i nie udzielała doraźnych zleceń, w
związku z tym nie poniosła żadnych kosztów.
z poważaniem
Ireneusz Debowski
Inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Rutka-Tartak

2011-04-05



U R Z Ą D G M I N Y
w Rutkach

ul. 11-go Listopada 7
18-312 Rutki Koualc! Rutki -Kossaki, dnia 01.04.20lir

- 6 -
RŚD. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.201 Ir. w sprawie udzielenia informacji publicznej
Urząd Gminy Rutki informuje iż:

1. Gmina Rutki w 2009 i 2010r. udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej

2. W 2010r. oddano do schroniska 2 psy - koszt usługi wyniósł 3804,20zł.
Opłat była jednorazowa

W

TadeustlZklero\vicz



?l
Burmistrz Miasta Sejny

ul. Piteudskiego 25
1 6 - 5 0 0 S E J N Y

Sejny 12 kwietnia 2011 r.
GM.6140.1.2011r.

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

Urząd Miasta w Sejnach udziela informacji na Wasz wniosek ,w sprawie wykonania
zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 roku
odbywało się na podstawie stałej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Powadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska-Kuncewicz ,Bystry 26, 11-500
Giżycko - forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
W 2009 roku w związku z wydatkami na ochronę zwierząt nie przekraczającymi 14 tyś. euro.
zastosowaliśmy procedurę zapytanie o cenę wg ustawy PZP do wszystkich schronisk z
naszego województwa, żadne ze schronisk nie wyraziło zgody na przyjęcie zwierząt.

W sytuacjach wymagających natychmiastowego odłowu, gmina zleca odłów i opiekę
dla prywatnego schroniska „Sianożęć" w Suwałkach ul.Sianożęć, 16-400 Suwałki- forma
płatności jednorazowa.
Koszt utrzymania a bezdomnych psów w roku 2009 wyniósł 18 tyś. zł (w tym opłata za
odłowione psy w 2008r.) a w roku 2010-16718 zł. (w tym opłata za odłowione w 2009r.).
Ilość odłowionych psów w roku 2009r.-14 szt.
Ilość odłowionych psów w roku 2010r. - 4 szt.

BURMISTRZ MIASTAr
mgr mz^&afi Stanisław Kap



.r
Sejny, dnia ..?...marca 2011 r.

WÓJT GMINY SEJNY
18-500 SEJNY

ul. Śwlerczewskiego 1
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros"
ul. Garnacarska 37A
04-886 Warszawa

Roł.6140.1.2011

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.03.201 Ir w sprawie udzielenia informacji

publicznej, Wójt Gminy Sejny informuje:

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Sejny miała zawartą umowę z Pensjonatem dla zwierząt

„Cyganowo:" ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki.

2. W roku 2009 w Pensjonacie przebywało średnio 12 szt. zwierząt bezdomnych, w roku 2010, średnio

16 zwierząt.

3. W roku 2009 koszt realizacji zadania wyniósł 28 624,25 zł w roku 2010 koszt realizacji

zadania wyniósł 35 501,38 zł. Płatność następowała przelewem każdego miesiąca oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. W koszt realizacji zadania

wliczone są koszty utrzymania zwierząt i ich wyłapywania.



W Ó J T G M I N Y SIDRA
16-124 Sidra

ul. Rynek 5

OKI. 1431.9.2011 Sidra dn.30.03.201 Ir.

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

Dotyczy: udostępnienia Informacji Publicznej na temat sposobu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

1.Gmina Sidra ma zawartą umowę na lata 2009-2011 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z firmą Zygmunt Dworakowski Biała Piska ul.Kajki 4/4,

schronisko Radysy l
2.Ilość wyłapywanych zwierząt

Rok 2009-12 szt.
Rok2010- 8 szt.

3.Koszt realizacji to cena ryczałtowa 2000zł/miesiąc

Wj& JT

j^inż JafTHrynkiewicz



BURMISTRZ MIASTA
SIEMiATYCZE

17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2
Siemiatycze. dnia 2011.03.V\.

IG.6140.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
boz@boz.org.pl

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.2011 r. O udostępnienie informacji publicznej

w zakresie:

1. czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

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

utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010r.?

3. Jaki był w 2009r. I jaki był w 2010r. 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)?

- niniejszym informuję:

Ad l ) Gmina Miasto Siemiatycze zarówno w 2009, jak i 2010r. posiadała

umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach, ul. Armii

Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze, na doraźne wyłapywanie i utrzymywanie

odłowionych zwierząt.

Ad 2) W roku 2009 odłowiono 28 a w 2010r. 19 bezpańskich psów z terenu

Miasta Siemiatycze.

Ad 3) w roku 2009 całkowity koszt odłowu i utrzymania bezpańskich psów

wyniósł 76588,96zł, a w 2010 roku 73161,29 zł. Rozliczenie następowało w trybie

miesięcznym, w oparciu o zapisane w umowie stawki.

Podmiotem udostępniającym informację jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, 17-300

Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Informację wytworzył Paweł Jakimczuk - inspektor ds. ochrony

środowiska Urzędu Miasta Siemiatycze, natomiast udostępnił ją w dniu 30.03.201 Ir.

Burmistrza Miasta Siemiatycze -t PioJySiniakowicz.

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz



WÓJT GMINY SIEMttTYCZB Siemiatycze 20l'l .03. RA..
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel.(085)6552860, fax:6552911

RG.6140.13.2011.MP

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku dotyczący ppieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, przewidziane ustawą o ochronie

zwierząt, Urząd Gminy Siemiatycze przesyła wymagane informacje:

- od 2009 roku Gmina Siemiatycze posiada podpisaną umowę na odławianie,

transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tut. Gminy z formą „KALA" z

Wasilkowa

- w 2009 roku z terenu Gminy odłowiono i przekazano do firmy „KALA" 2 psy,

a w 2010 roku 6 psów

- rozliczenie odbywa się poprzez opłacanie miesięcznego abonamentu, oraz

opłaty za odebranie zwierzęcia w celu zapewnienia opieki, i kształtowały się

następująco: w 2009 roku opłaty za realizację zadań z tego zakresu wynosiły

3 573,80zł, a w 2010 roku 6500, zł.

Edward Zaremba



\VOJTGMNYSOKOLY
18-218 SOKOŁY

ul. Rynek Mickiewicza 10
Sokoły, 2011-03-29

1.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.2011 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Sokoły nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Odbywa się to w sposób doraźny, w
miarę potrzeby, na podstawie zleceń.

2. W 2009 roku gmina nie podjęła opieki na żadnym bezpańskim zwierzęciem,
natomiast w 2010 roku został odebrany i przekazany do schroniska jeden pies,
który został zabrany właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Sokoły.

3. W 2010 roku Gmina Sokoły jednorazowo zapłaciła 1.116,30 złotych brutto za
zabranie i przekazanie do schroniska jednego psa.



Sokółka 26.04.201 Ir
URZĄD MIEJSKI w SOKÓŁCE

16-100 S O K Ó Ł K A
Piać Kościuszk i 1

GR. 7400. l .2011 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu 24 marca 2011
roku) w załączeniu przesyłam informacje:

Ad. 1. W 2009 i 2010 roku Gmina Sokółka miała zawarte stałe umowy związane z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zawarte ze Zdzisławem Piekarskim,
mającym swoją siedzibę w 16 - 100 Sokółka, ul. Białostocka b/n.
Umowy zawarto w drodze przetargu nieograniczonego.

Ad. 2 Stan na dzień 1.01.2009 rok- 59psów.
wyłapano - 103
oddano/sprzedano 93
uśpiono/padło - 8
Stan na 1.01.2010 rok- 61 psów

„ 1 r. ,„ „ T Awyicipcuio / t̂
oddano/ sprzedano - 63
uśpiono/padło 11
Stan na 1.01.2011 rok - 61 psów

Ad 3. Koszt utrzymania w 2009 roku - 74 664 zł brutto
Koszt utrzymania w 2010 roku - 74 664 zł brutto
Zakup kojców - 15 573b zł brutto - 2009 rok
Zakup bud 2701 zł brutto - 2009 rok

Forma płatności za opiekę - zgonie z umową przetargową.

mgr PiotyKai&WJwick
2 egz. JS



Stawiski, dnia 28 marca 2011 r.

VB. 1431.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ui. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

21.03.2011 r, w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Urząd Miejski w Stawiskach

przedstawia poniższe informacje:

1) Gmina Stawiski w 2009 i 2010 roku, jak również w roku 2011, ma podpisaną

umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą „KALA" Karol Kulesza

z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Gajnej 36. działającą w oparciu o wpis do

Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr OS0.6411 - 87/08 Urzędu Miejskiego

w Wasilkowie (PKD 96.09.Z, REGON 200223840, NIP 9661784836),

2) W roku 2009 z terenu gminy Stawiski odłowiono i przetransportowano do firmy

„KALA" 81 sztuk bezpańskich psów, natomiast w roku 2010 - 34 sztuki,

3) W roku 2009 koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 33.184,00zł,

natomiast w roku 2010 -- 28.853,00zł. Zgodnie z umową gmina płaci opłatę

jednorazową za odłowienie i zabranie bezdomnych zwierząt.



PL
URZĄD MIEJSKI w SUCHOWOLI Suchowola, dnia 01 kwietnia 2011 roku

16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2011 roku dotyczącego udzielenia

informacji odnośnie sposobów i skutków wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie informuję, iż:

1. Gmina Suchowola posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zawartą 2

schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, znajdującym się w miejscowości Rydysy, gmina

Biała Piska.

2. Ilość bezdomnych zwierząt (psów) odebranych przez schronisko z terenu gminy Suchowola

w roku 2009 wyniosła 26 szt, natomiast w roku 2010 - 15 szt.

3. Koszt zadania w latach 2009 i 2010 wyniósł po 24 000,00 zł brutto (2 000, 00 zł /m-c).

Forma płatności: ryczałt.

Z poważaniem:

z up. BJUR MISTRZA
(J \\Mrt , ma

Sekretarz Gfflii iy Suctowola



Urząd Miejski w Supraślu Supraśl 06.04.2011 r.

Ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

R.O. 1431.47.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

przedstawiamy następujące informacje:

Ad. l

Doraźne zlecenie w latach 2009 - 2010 zostało udzielone: firmie P.H.U. Grot w Białymstoku,

Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku, Hodowli Psów Rasowych - Schroniska Sianożęc.

Ad. 2

2009 r. - 3 psy + 6 szczeniąt,

2010 r. - 11 psów + 8 szczeniąt.

Ad. 3

Koszty płacone na podstawie faktur za jednorazowe zlecenie.

2009 r. - 6 658,70 zł,

2010 r.-23 180,00 zł



Suraż, dnia 29.03.201 Ir.

BURMISTRZ SURAŻA

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

RL.6140.03.2011

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 .03.2011r. Urząd Miejski w Surażu informuje, że:

a.d. 1) w 2009 i w 2010 roku gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki następującym firmom: Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska oraz Wiesława

i Wojciech Rykowscy, Schronisko dla Zwierząt "Canis", Kruszewo 34, 07-440 Goworowo.

a.d. 2) zbiorcze dane na temat ilości zwierząt (psy/koty) wyłapanych i/lub utrzymywanych

na koszt gminy w poprzednich latach przedstawiały się następująco:

2009r. - l pies umieszczony w schronisku i 4 psy oddane do adopcji mieszkańcom gminy; 2010r. -

5 psów umieszczonych w schronisku i 3 psy oddane do adopcji mieszkańcom gminy. Nie

odłowiono żadnego kota.

a.d. 3) koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł 1830 zł, opłatę poniesiono

jednorazowo za odłowienie, umieszczenie i pobyt zwierząt w schronisku; natomiast w-2010r. była

to kwota 9786 zł, płatność została poniesiona jednorazowo za odłowienie, umieszczenie i pobyt

zwierząt w schronisku.

B U R I S T R Z

mgr



Strona l z 2

Argos/BOZ

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

2011 r.

"Aneta Ostasiewicz" <aostasiewicz@um.suwalki.pl>
<boz@boz.org.pl>
29 marca 2011 09:22
odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011

Suwałki, dnia 29 marca

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa
OSGK.6140.22.2011.AO

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21

marca 2011 r., informuję, że:

Ad. 1) W 2009 r. Miasto Suwałki posiadało umowę na realizację zadania pn.:

„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk" zawartą na okres od

1.01.2009 r. do dnia 31.10.2010 r. oraz umowę na realizację zadania pn.: „Odbiór

bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta Suwałk" z terminem realizacji od
dnia 01.11.2007 do 31.10.2010 r.

W 2010 r. zostały zawarte nowe umowy na realizację następujących zadań:

• „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk", termin 01.11.2010

do 31.12.2013 r.

• „Odbiór bezdomnych kotów odłowionych z terenu miasta Suwałk" (schronisko),

termin 01.11.2010 do 31.12.2011 r.

• „Odbiór bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta Suwałk" (schronisko)
termin 01.11.2010 do 31.12.2013 r.

Ad. 2) W 2009 r. przyjęto do schroniska 200 psów i 29 kotów, w 2010 r. przyjęto 200

psów i 52 kotów.

Ad. 3) Koszty realizacji ww. zadań:

Nazwa zadania

Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt (ryczałt)
Schronisko - psy (od ilości
przyjętych psów)
Schronisko-koty (ryczałt)

Koszt realizacji zadania [zł]

2009 r.

46.000

246.375,60

25.666,67

2010 r.

47.340

256.972,85

34.000

Środowiska

Dariusz Przybysz

Naczelnik Wydziału Ochrony

7011-
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C
i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Przygotowała:

Aneta Ostasiewicz
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
08756282 10



f n-^TĄ «I*A fa

Suwałk, dnia 28.03.2011 r.

IG.6140.3.2011.IG.J

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

Informacja: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

l .Gmina posiada zawartą umowę na odbiór bezpańskich psów odłowionych z terenu Gminy

Suwałki z Schronisko „SIANOŻĘĆ" Bogdan Lauryn, Suwałki. Odłowy psów prowadzi

gmina we własnym zakresie i przekazuje do schroniska.

2. W 2009 roku odłowiono 39 psów i przekazano do schroniska.

W 2010 roku odłowiono 48 psów i przekazano do schroniska.

3.W 2009 r poniesiono koszty 97912,96,-

W 2010 poniesiono koszty 113390,25.-

Gmina ponosi opłatę za dobę pobytu jednego psa w schronisku.



Szczuczyn, dn.31.03.2011-03-30

J R Z Ą D M I E J S K I
3-230 w Szczuczynie, Pl. 1000 lecla 2;
. -»l7fax (0-86) 273-50-81, 273-50-81;

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt ;Agros"

w Warszawie

Naszznak:7082-01/2011

Urząd Miejski w Szczuczynie w odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. informuję:

1. Urząd Miejski w Szczuczynie posiadał i posiada stałą umowę na wyłapywanie i
utrzymywanie bezdomnych zwierząt w roku 2009 i 2010 { ze „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt" Dworakowska Grażyna Jadwiga 12-230 Biała Piska
zam.Radysy 13).

2. W roku 2009 wyłapano 31 sztuk zwierząt, w roku 2010 -29 sztuk

3. Zgodnie z umową Urząd Miejski w Szczuczynie płacił 3.000,00 zł miesięcznie
za wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

tszewski



PL

URZĄD MIEJSKI
w SZEPIETOWIE

ul Główna 6, 18-210 Szepietowo
tel. (086) 4760132,4760133. /«. 4760110

OSR.6140.3.2011

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

Szepietowo 28.03.2011 r.

Urząd Miejski w Szepietowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" z dnia 21 marca 2011 roku informuje:

Rada Gminy Szepietowo podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXVI/197/2002 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 marca 2002 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szepietowo oraz
dalszym postępowaniu z nimi.
2. Uchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Szepietowo.
3. Uchwała Nr XXX/206/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 20 lutego 2006 roku w
sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Szepietowo.

Uchwałą Nr XXX/206/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 20 lutego 2006 roku w
sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Szepietowo zostały nałożone na
osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązki, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.O powyższych obowiązkach mieszkańcy
gminy informowani są na stronach internetowych urzędu, w publikowanych przez
samorząd kwartalniku „Gminne Echa". Bardzo ważną rolę w egzekwowaniu
wymienionych obowiązków pełnią policjanci z Posterunku Policji w Szepietowie.
Dzięki powyższym działaniom problem bezpańskich zwierząt jest coraz mniejszy.

Burmistrz Szepietowa nie udzielał w latach 2009 i 2010 zezwoleń dla
przedsiębiorców na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub prowadzenie schronisk
dla bezdomnych zwierząt. W przypadku prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Szepietowo nie wpłynął żaden wniosek w wyżej
wymienionym okresie. Gmina Szepietowo nie ma zawartych umów z
przedsiębiorcami wyłapującymi bezpańskie zwierzęta, ze względu na proponowane
wysokie koszty usług.

W budżecie gminy na 2011 rok zostały zaplanowane środki finansowe na
strerylizację i kastrację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów.

••r
B U R M I S T R Z

Ju
StanisławKock Wysiyński



URZĄD GMINY SZTABIN
ul Augustowska 53

"16-310 Sztabin
tel 087 6439750, fax 643975

NIP 846-10-00-462

OAG.1431.1.2011.OŚ

Sztabin dnia 24.03.2011 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Sztabin w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 21 marca 2011 roku informuje jak niżej:

Ad.l Gmina nasza w latach 2009 i 2010 miała podpisane stałe umowy ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki nad nimi.(dotyczy psów)

Ad. 2 W roku 2009 wyłapano z terenu naszej gminy - 27 szt. psów, a w roku 2010 -
36 szt. psów.

Ad. 3 Za powyższe usługi gmina nasza płaciła ryczałtowo tj. po 1926,00 zł
miesięcznie brutto (1800,00 zł netto + 7% VAT )



Strona l z l

Od: <ugszudzialowo@onet.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2011 11:46
Temat: odpowiedzi na pytania
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp: Gmina w 2009 jak i w 2010 roku nie miała umów z nikim ani też nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?

Odp: W Gminie Szudziałowo w 2009 r jak i w 2010 r nie wyłapywano psów ani też kotów, na
koszt gminy nie są utrzymywane żadne zwierzęta.

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

Odp: W gminie w 2009 jak i w 2010 roku nie prowadzono żadnych zadań wyłapywania
bezdomnych zwierząt dlatego nie było związanych z tym przedsięwzięciem żadnych kosztów.

Karol Szutkiewicz

2011-04-07



fL

SZUMOWO Szumowo, dnia 07.04.2011 r.
18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 50

woj. podlaskie
cel. (086) 47680 U; fox4768012
R-000539638 NIP 723-11-20-541..-i _

ROŚ. 6140.1.20H

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

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

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

Szumowo uprzejmie informuje, iż:

1) gmina w 2009 i w 2010 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c.

przy ulicy Bakówka w Ostrowi Mazowieckiej;

2) w 2009 roku udzielono doraźnych zleceń na odłowienie i dostarczenie do wyżej

wymienionego schroniska dla ośmiu psów , a w 2010 roku dla czterech psów;

3) koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł: 13786,53, a w 2010 r. wyniósł:

9531,26 zł. i była to płatność jednorazowa za umieszczenie w schronisku.



Szypliszki 30.03.201 Ir.

URZĄD GMINY SZYPLISZKI

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. informujemy co następuje:

l.W roku 2009 i 2010, wobec braku przedmiotowych usługodawców, Gmina Szypliszki
prowadziła wyłapywanie bezdomnych zwierząt we własnym zakresie, przy udziale
przeszkolonych członków OSP.

2.W roku 2009 wyłapano dwa psy, a w roku 2010 - trzy psy i dwa koty. Dwóm psom i kotom
znaleziono nowych właścicieli, a trzy pozostają na utrzymaniu Gminy.

3.Koszty realizacji zadania przedstawiaj ą się następująco:

rok2009-1300zł
rok2010-1900zł

sporządził: Jerzy Jaśkiewicz - inspektor U.G. Szypliszki



18-411 Śniadowo
U|eP(086) 217-61-46, 473-83-91

SlSkif Śniadowo, dn.afo4.2011r.

RGSR. 6140.01.2011

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 201 Ir.

Urząd Gminy Śniadowo informuje, że w 2009 i 2010 roku Gmina nie posiadała zawartych

stałych umów tylko udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz

zapewnieniem im odpowiedniej opieki. W 2009 roku Urząd Gminy zlecił wyłapaniu 5 szt.

bezdomnych zwierząt (psy), koszt realizacji całego zadania (jednorazowy) wyniósł 10 000 zł.

W 201 Or. zlecono wyłapaniu również 5 szt. bezdomnych zwierząt (psy), gdzie koszt

realizacji zadania (jednorazowy) wyniósł 5 200 zł.



WÓn GMINY TRZCIANNE
19-104 Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10
Trzcianne, dnia 2011-03-28

RDG.6074.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, informuję, że:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Trzcianne miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. W 2009 r. na terenie gminy Trzcianne złapano i umieszczono w schronisku na
koszt gminy 32 bezpańskie psy, natomiast w 2010 r. - 47 psów.

3. W 2009 r. Gmina Trzcianne płaciła miesięcznie w formie ryczałtu na podstawie
umowy dla schroniska za wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku
bezpańskich psów 2500 zł (od miesiąca września), a w roku 2010 - 3000 zł
miesięcznie.



URZĄD GMINY TUROŚL
1R-525 T U R O b L

ul Jana Pawła U 49 Turośl, dnia 28.03.2011 r.

OR.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Warszawa

Urząd Gminy Turośl uprzejmie informuje, iż w 2009 i 2010 roku nie

zawieraliśmy stałych umów ze schroniskiem, nie zachodziła potrzeba

przekazywania zwierząt do schronisk. Na terenie gminy nie zauważono

wałęsających się zwierząt.



UR7AD GMINY Turośń Kościelna 2011-03-28
TUROŚŃ KOŚCIELNA

ul. Białostocka 5 Biuro Ochrony Zwierząt
18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r., Wójt
Gminy Turośń Kościelna informuje że :

- w okresie od 1.01.2009 r. do 30.09.2009r. Gmina Turośń Kościelna udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska firmie
MARKUS Mariusz Kostyra - Łapy Dębowina 62 . Zwierzęta te były przyjmowane
przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Firmę Usługowo -
Handlową „Canis" Wiesława Rykowska - Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/9. Od dnia
l października 2009 r. Gmina Turośń Kościelna zawarła umowę z Panem Zygmuntem
Dworakowskim , prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt" 12-280 Biała Piska , Radysy 13 , na wyłapywanie , odbiór ,
przewożenie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im
właściwych warunków bytowych, zgodnie z normami etycznymi i obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt,

- w 2009 roku. zostało wyłapanych 33 , a w 2010 roku 40 bezdomnych psów,

- w 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 31 847,11 zł , w tym
26 647,11 zł- opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku i 5200, 00 zł -
opłata ryczałtowa, natomiast w 2010 roku opłata ryczałtowa wyniosła 31 200,00 zł

vur̂mj?r Grzegołz Jakuć



PŁ
MIEJSKI

16-080 Tykocin , "^ Jj Tykocin 25.03.201 1 r.

RO. 1431.1.2011

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

Nawiązując do wniosku z dnia 21 marca 2011 r. informuję, co następuje:

1. Gmina Tykocin w latach 2009 i 2010 miała zawarte umowy stałe na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W 2009 r. na terenie Gminy Tykocin wyłapano 32 psy, a w 2010 r. - 28.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 29 532 zł, w 2010 roku 29 532

zł. Miesięczne faktury na kwotę 2.461 zł były podstawą do uiszczenia opłaty za

odłowienie i utrzymanie psów w schronisku.

Zup ISTRZA

wsz/ciewicz
ISTRZA



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul Suoite 2aiS W a s i l k ó w WasUków 08.04.201 Ir.

ZGK.6140-3-1/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.201 Ir. dot. udzielenia informacji na temat

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na terenie Gminy Wasilków poniżej

udzielam odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie działający od 01.10.2009r., którego

statutowa działalność obejmuje m.in.. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom zawarł w dniu

01.09.2010r. z firmąP.H.U. „GrofS.C. Dariusz Krasowski i Irena Korolowicz umowę na

świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Do czasu zawarcia ww. umowy

wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń.

W ramach ww. umowy oraz doraźnych zleceń w 2009 -2010r. w schronisku dla zwierząt

umieszczono 25szt. bezpańskich psów na łączną kwotę 27 790zł brutto.

Powyższa opłata obejmuj e zarówno opłaty za jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku

jak i ryczałtowe zgodne z umową za dokonanie odłowu i umieszczenia w schronisku.

Ponadto ZGK w Wasilkowie ma zawartą umowę z lokalnym lekarzem weterynarii na świadczenie

doraźnych usług weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt.

up. Burmistrza

7 ,,, KIEROWNI
Zakładu G o s / o d o m u i l a ( n e .



Wąsosz,01.04.2011r.

ROS.6140.1.2011

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

Urząd Gminy Wąsosz w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje, że Gmina Wąsosz w roku 2009 i 2010 miała podpisaną urno we na wyłapywanie i
utrzymanie schroniska w miejscowości Radysy, gmina Biała Piska. Współpraca ze
schroniskiem trwa od roku 2006 do nadal.

W roku 2009 wyłapano i utrzymywano 12 psów, a w roku 2010 wyłapano i
utrzymywano 9 psów.
W roku 2009 i 2010 koszt realizacji zadania wynosił 19200 zł/rok. Opłata była ponoszona
ryczałtowo w kwocie 1600 zł miesięcznie.

Z poważaniem

Tadeusz Krukowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska



pL
Urząd Gminy Wiżajny 16-407 Wiżajny ul. Rynek l

pow. suwalski, woj. podlaskie, Polska
tel./fax: +48 (0-87) 568 80 49

e-mail: wizajny@su.home.pl http:// www.wizajny.pl

Wiżajny, dnia 29 marca 2011 roku

PRG.6142.4.2011

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

Urząd Gminy w Wiżajnach udziela odpowiedzi na pytania zawarte w
piśmie z dnia 21 marca 2011 roku a mianowicie :

1. Gmina w 2009 i 2010 roku nie miała zawartej stałej umowy i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie
zapewniała im dalszej opieki.

Wójt
mgr Józef Laskowski



Urząd Miasta
Wysokie Mazowieckie

Referat Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa

Wysokie Mazowieckie 07.04.2011 r.

MK.6140.1.2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 03.201 Ir o udzielenie informacji publicznej uprzejmie

informuję:

- w 2009 i 2010r Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie miała zawarte porozumienie ze Schroniskiem dla

Zwierząt w Białymstoku ul Dolistowska 2. Jednak ze względu na przepełnienie schronisko często

odmawia dokonywania odłowu i przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta. W związku

z powyższym udzielano doraźnych zleceń dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PERRO Marzena

Golańska, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

- w 2009 odłowiono i umieszczono w schronisku 3 bezdomne psy a 2010 roku odłowiono i umieszczono

w schronisku 4 psy.

- w 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 5 124,00 zł brutto, była to jednorazowa opłata za

odłowienie i umieszczenie w schronisku a w 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7 320,00 zł

brutto jednorazowo za odłowienie i umieszczenie w schronisku.

Urząd Miasta; ul. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel.: (086) ^75 2592; fax: (086) 275 2593 wew. 32
www: http://www.wysokiemazowieckie.pl; e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl



WÓJT GMINY
WYSOKIE MAZOWIECKIE w kie Mazowieckie, 2011.04.06

ul. Mickiewicza 1A J

18-200 Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

OE. 6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 201 Ir. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadnia „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

Ad. 1. W latach 2009 i 2010 Gmina Wysokie Mazowieckie nie zawierała stałych umów i nie
zlecała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.

Ad.2. W latach 2009 i 2010 na terenie gminy Wysokie Mazowieckie nie wyłapywano i/lub
utrzymywano na koszt gminy zwierząt (psów, kotów).

Ad.3. W związku z punktami powyżej koszty realizacji zadania opieki nad zwierzętami w
Gminie Wysoki Mazowieckie w latach 2009 i 2010 nie występowały.

,rawski
|CA WÓJTA



W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r.
informujemy:

1. Nie posiadaliśmy podpisanej stałej umowy i nie udzielaliśmy doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku 2009 i 2010.
2. Nie wyłapywaliśmy i utrzymywaliśmy na koszt gminy w roku 2009 i 2010 bezdomnych
zwierząt.
3. W związku z tym że dokonywaliśmy wyłapywania czy też utrzymywania na koszt gminy
bezdomnych zwierząt nie ponieśliśmy kosztów z tym związanych.



BURMISTRZ ZABLUDOWA
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

RGK. 6140.10.2011

Zabłudów, dn. 01.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r., informuję:

1. Gmina Zabłudów w 2009 i 2010 nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Udzielano doraźnych zleceń na wspomniane usługi.

2. W 2009 r. odłowiono 6 psów dorosłych i 21 szczeniąt, natomiast w 2010 r. odłowiono 21 psów

dorosłych i 4 szczenięta.

3. W 2009 koszt realizacji odłowu psów wyniósł 16 850 zł, natomiast w 2010 r. 26 700 zł. Płatność

za opiekę była jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Jacek W. r »/<?-•;--



URZ^D MIASTA ZAMBRÓW
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Zambrów, dn. 08.04.2011r.

GK. 7031.1.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011r. Urząd Miasta Zambrów

informuje, że w roku 2009 oraz 2010 gmina zawarła stałą umowę na wyłapywanie

bezpańskich psów z terenu miasta Zambrów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c.

ul. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka, wraz ze stałą opieką psów w schronisku.

W roku 2009 zostało odłowiono 56 szt. bezpańskich psów, natomiast w roku 2010- 25

szt. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 72.633,34 zł, a w roku 2010- 63.542,96 zł.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki^ajjwpalnej

mgr

Sprawę prowadzi: Michał Skarzyński Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 271-22-1 w.33
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BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 roku dotyczącego sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie wyjaśniam:
Ad.l. Urząd Gminy w Zambrowie wyłapywanie bezdomnych psów zleca Schronisku
Radysach 13 12-230 Biała Piska oraz Schronisku Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka.
Ad.2. Łączna kwota w 2009roku i 2010 roku wyniosła 35 tyś. zł za 25 szt.
Ad.3. Forma płatności za opiekę jest jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.



URZAD GMINY ZBÓJNA
18-416 Zbójna

ul. Umtyfelw 44 zbóJna dnia 12.04.201 lr.

RLŁ.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. informuję:
1. w roku 2009 i 2010 gmina Zbójna nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i nie udzielała zleceń
2. w roku 2009 i 2010 nie dokonywano wyłapywania bezdomnych zwierząt ponieważ na
terenie Gminy nie stwierdzono bezdomnych zwierząt
3. Gmina Zbójna nie ponosiła kosztów w latach 2009 i 2010 związanych wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt ponieważ w tym okresie nie realizowano wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
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