Bakałarzewo . 13.04.2012r.

UH2ĄO QMINV
BAKAi-ARZEWO
ul. Rynek 3
16-423 BAKAŁARZEWO

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul.Garncarska 37A
004-886 WARSZAWA
RIG. 6140.01.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
02.04.2012 na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Bakałarze wie podaje następujące
informacje:
-Gmina Bakałarzewo w 2011 roku podpisała umowę z Hodowlą Psów RasowychSchronisko " Sianożęć'',16-400 Suwałki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
-w 201 Ir w schronisku przebywało od 2 do 5 psów w zależności od ilości adopcji.
-koszt realizacji zadania za 201 Ir.wyniósł 6608,98zl.Forma płatności jest ryczałtowa
,oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku pod opieką.
Z poważaniem:

dr Rcman fy/i
SEKRETARZ

Białystok, dniaf l kwietnia 2012 r,
DOS-VIII. 1431.9.2012

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia 2 kwietnia 2012 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 dia Zwierząt" w Białymstoku w jednostkę budżetową
pod nazwą „Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku.

I. W 2011 roku Gmina Białystok miała podpisane „porozumienia w
wyłapywania

bezdomnych

5

zwierząt '

z

gminą

Krypnos

Miastem

sprawie
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 dła psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku, Z uwagi na
przepełnienie naszego Schroniska, psy z terenu innych gmin nie były przyjmowane.
Ponadto w 2011 r. była zawarta umowa z P.H.U. „GROT" s.c. Dariusz Krasowski
i Irena Karolczuk, Białystok, ul. Włościańska 7/1 na świadczenie usług całodobowego
pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku.
W 2011 r. Schronisko nie podpisało umów i nie udzielało doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 roku, na koszt Gminy wyłapanych zostało 718 psów, natomiast ilość psów
utrzymywanych przez Schronisko to 942 psy (224 psy pozostały z roku 2010),
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 2011 roku wynosił

l 038 389,91 zł, (dotyczy

wydatków

bieżących)
Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku nie pobierało opłat za umieszczenie psa w
placówce, gdyż z powodu

przepełnienia przyjmowane były jedynie bezdomne

zwierzęta z terenu Gminy Białystok.

URZĄD MIASTA
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul K o p e r n i k a 1

Bielsk Podlaski, 2012.04.19

Gk.6140.09.2012

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

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 05. 04. 20 1 2r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk
Podlaski uprzejmie informuje, że nasze miasto w 20 1 1 r. miało podpisaną umowę na odłów
bezdomnych zwierząt z Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla
bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska. W 201 Ir. odłowiono 36 psów
na łączna kwotę 48600 zł brutto. Była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w
schronisku.

Jerzy Białokozowicz

Urząd Gminy Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul.Mickiewicza 46
tel.: 857 306 851
e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

Bielsk Podlaski, dn. 12.04.2012r.
Or.1431.12.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02 kwietnia 2012 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 w 2011 roku gmina:
ad.1. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a wyłapywanie psów
zlecała następującym podmiotom:
- KALA F.W. Karol Kulesza, 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36
- SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski, Radysy 13,
12-230 Biała Piska
- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt ”CIAPEK”, 17-200 Hajnówka,
ul. Słowackiego 29
ad.2. wyłapano 41 psów
ad.3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 41696,95 złotych w formie jednorazowej opłaty za
każdorazowe umieszczenie zwierząt w schronisku.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski
mgr inż. Anatol Filipiuk

a/a

Boćki, dn. 11.04.2012
Urząd Gminy Boćki
Ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki

Nasz znak: 6140.02.2012

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012
roku uprzejmie informuje, że w związku z zadaniami gmin, jakie nakłada ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Boćki podjęła uchwałę dnia 30 marca
2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2012 r.” zgodnie z wymaganiami, jakie
określa nam ustawa o ochronie zwierząt.
Ponadto podaje następujące informacje dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt:
- W 2011 r. gmina nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, a udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie psów następującemu podmiotowi:
KALA F.W. Karol Klesza, 16-010 Wasilków, ul. Gajna 36;
- wyłapano 4 psy;
- koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.690,00 zł. brutto w formie jednorazowej
opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Z poważaniem
Stanisław Charyton
Sekretarz Gminy

Ciechanowiec, dnia 11 kwietnia 2012r.

RI.6143.2.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Ciechanowcu odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r.
podaje poniżej informacje :
1.Gmina posiadała stałą umowę zawartą w 2011 roku ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom.
2. W 2011roku dokonano wyłapania – 24 szt psów bezdomnych.
3. W 2011 roku - wydatkowano kwotę na ten cel – 52.833,42 zł , ( forma płatności
jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku).

Sporządził:
Waldemar Radziszewski
( inspektor)

Dąbrowa Białostocka, 10.04.2012r.
Burmistrz

Dąbrowy Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka
u> Solidarności 1

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
BGK.6140.2.2012

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 2011 złapano 31 psów z terenu naszej gminy.

BURMISTRZ

rr

"

/
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Od:
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"Mikołaj Ławrynowicz" <m.lawrynowicz@dubicze-cerkiewne.pl>
<boz@boz.org.pl>
20 kwietnia 2012 12:31
informacja publiczna

Działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej
( Dz. U. Nr 112,poz.1198 z późn. zm.), udzielam informacji na oficjalny wniosek z dnia 11 kwietnia 2012r.
( data wpływu do urzędu: 12.04.2012r.) , jak niżej:
z

z

z
z
z
z

dot. pkt 1. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne nie posiada opracowanego planu szkolenia
pracowników na 2012r. W roku 2012 zamierzamy szkolić pracowników urzędu gminy i radnych
funkcyjnych w zakresie ogólnym z ukierunkowaniem na wiedzę niezbędną przy załatwianiu spraw
na stanowisku pracy, a szczególnie pod kontem zmian w przepisach prawnych. Ze względu na
trudności finansowe i wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania gminy, ilość skierowań na
szkolenia będzie ograniczona.
dot.pkt 2. Nie preferujemy żadnej z form szkolenia. Korzystamy ze szkoleń , które zaspokajają
potrzeby pracowników związane z uzupełnieniem wiedzy w danym zakresie bez względu na
formę .Jak dotychczas w przeważającej mierze ,korzystaliśmy ze szkoleń jednodniowych lub
dwudniowych.
dot. pkt.3 Większość szkoleń , w których uczestniczyli pracownicy urzędu odbywała się poza
miejscowością będącą siedzibą gminy.
dot. pkt.4. Były organizowane szkolenia w budynku urzędu gminy z zakresu spraw obronnych i
BHP.
dot. pkt.5 Pracownicy urzędu nie uczestniczyli jak dotychczas w tego rodzaju szkoleniach..
dot. pkt.6 Tak, jesteśmy zainteresowani bezpłatnego newslettera samorządowego

Informacje wytworzył i odpowiada za jego treść:

Mikołaj Ławrynowicz- Sekretarz Gminy

Informacje udostępnił:

Mikołaj Ławrynowicz- Sekretarz Gminy

2012-08-13

GKM.6140.6.2012

Dziadkowice 2012-04 - tv

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012r.
informuję, że w roku 2011 gmina Dziadkowice udzielała doraźnych zleceń, a 12 grudnia
podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą Wielobranżową - „Gajne
Łąki" Aldona Elżbieta Kulesza z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Gajnej 36.
W roku 2011 odłowiono dwa psy. Koszt realizacji zadania wyniósł 4182,00 zł (słownie:
cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote)
2 up. WÓJTA
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY FILIPÓW

Filipów, 2012-04-05

Or. 1431.6.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul, Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2.04.2012 r.
Uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Filipów w roku 2011 miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk
dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło Giżycka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
sprawowanie opieki nad nimi;
2. W roku 2011 na terenie gminy wyłapano 2 psy, ogółem było utrzymywanych w miesiącach od
stycznia do kwietnia - 6 szt., od maja do września - 7 szt, od października do listopada - 4 szt., w
miesiącu grudniu - 2 szt.;
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł -19 477,54 zł. Opłata za pobyt psów w
schronisku odbywa się co miesiąc na podstawie faktury VAT, zgodnie z zawartą )jmową wg
ustalonych stawek.
W

SylwestK

Giby, dnia 12 04 2012 r.

KA.1431,4.2012

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

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z
2001r, Nr 112, póz. 1 198; z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2004 r. Nr 240, póz, 2407; z 2005r. Nr 64,
póz, 565, Nr 132, póz. 1 1 10; z 20łOr. Nr 182, póz. 1228; z 201 1 r. Nr 204, póz, 1195), w związku z
otrzymanym pismem Biuro Ochrony Zwierząt, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa, z dnia 02
kwietnia 2012 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej, Urząd Gminy Giby przesyła
informacje dotyczące stanu realizacji na terenie Gminy Giby.
ł. Czy i z kim gmina w 201 ir. miała stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Ad, l
W 2011 r. Gmina Giby miała podpisaną umowę na wyłapywanie i zapewnianie im opieki z
Pensjonatem dla zwierząt „Cyganowo", ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 201 1 r.?
W 201 1 r. na terenie Gminy Giby wyłapano 12 szt. psów. Natomiast na koniec grudnia 201 1 r. ilość
psów utrzymywanych na koszt Gminy Giby wynosi 20 szt. W 201 1 r, zostały adoptowane 4 szt,
psów,
3, Jaki był w 201łr. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Ad.3
W 201 1 r, koszt realizacji całego zadania wyniósł 47 384,23 zł. (koszty wyłapywania -f koszty
utrzymywania w pensjonacie). Płatność była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.
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"Mariusz Andrzejczyk" <mauggrabowo@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
7 maja 2012 10:22
Informacja Publiczna Gmina Grabowo, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Dane na rok 2011
Urząd Gminy Grabowo informuje, że Gmina Grabowo w roku 2011 nie miała podpisanych
stałych umów odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt, natomiast dwukrotnie zleciła
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Jadwiga Grażyna Radysy 13, 12-230 Biała
Piska odłów i utrzymanie bazpańskich psów. Ogólna liczba wyłapanych zwierząt wyniosła;
7 psów i jednej suki z sześcioma szczeniakami.
Koszt był w obu wymienionych wypadkach jednorazowy i w sumie wyniósł 8400 zł. brutto.
Informacji udzielił:
podinsp. ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego, rolnictwa i leśnictwa mgr inż.
Mariusz Andrzejczyk
Urząd Gminy Grabowo
ul. Sikorskiego 1
18-507 Grabowo
tel/fax 86 279 00 21
mauggrabowo@wp.pl

2012-08-14

Burmistrz Miasta Grajewo
9-200 GRAJEWO
ul. Strażacka 6A

Grajewo 2012.04.

GN.6140.3.2012

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 roku 2011 Miasto Grajewo miało podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt
Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13.
2. W roku 2011 z terenu miasta Grajewo odłowiono 84 szt. bezdomnych psów.
3. W 2011 roku miasto Grajewo poniosło wydatki na ten cei w kwocie 86.832,00 zł
rocznie.

MIASTA
:hyliński
ZASTi

WÓJT GMINY GRÓDEK
Ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

s-64, tw 8S rii-ss-84
OŚ.1431.9.2012

Gródek, dnia 13 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. (wpłynął do siedziby tutejszego
Urzędu w dniu 5 kwietnia 2012 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 2011 r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Panem Zygmuntem Dworakowskim, prowadzącym
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Ad. 2
W 2011 r. zostało wyłapanych i utrzymywano na koszt Gminy 21 psów.
Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 38 520 zł (opłata ryczałtowa).

mgr Wiesław

Kufesza

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
17-200H3jnówka
ul. Aleksego 7ina 1
tel
W82218Q,faXv85)6743?46
GKM. 6140.13.20IZ

F L
Hąjnówka.2012.04.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
Warszawa

Odpowiadając na wniosek dotyczący realizacji opieki nad zwierzętami uprzejmie wyjaśniam
co następuje.
Gmina Miejska Hajnówka corocznie ogłasza konkurs na prowadzenie schroniska oraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w 2012
roku zadanie to realizuje Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK.
W 2011 roku odłowiono 33 psy. Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, w schronisku
przebywało 181 sztuk. W 2011 roku koszt realizacji zadania wyniósł 60 tyś zł oraz koszty
ponoszone przez Gminę Miejską Hajnówka związane z kierowaniem pracowników.

Zaś
mgr

Jeleniewo. dn. 16 kwietnia 2012r.
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 05 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania “
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania “przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt przedstawiała się w sposób następujący:
1/ Gmina Jeleniewo posiada zawartą w dniu 20 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2014 r
umowę zawartą z Hodowlą Psów Rasowych Schronisko “SIANOŻĘĆ “ na odłów i odbiór
bezdomnych zwierząt z terenu gm. Jeleniewo. W dniu 20 lutego 2012 r. został zawarty aneks
do tejże umowy “ w przypadku odłowienia i odebrania bezdomnego zwierzęcia z terenu gm.
Jeleniewo w zależności od płci zwierzęcia, zostanie wykonana sterylizacja za odpłatnością w
wysokości – 160,00 zł za 1 sztukę oraz kastrację za odpłatnością 100,00 zł za 1 sztukę.
2/ Od stycznia 2012 roku do chwili obecnej z terenu naszej gminy zostało odłowionych i
umieszczonych w schronisku 4 sztuki wałęsających się bezpańskich psów. Z tych 4 sztuk
odłowionych 1sztuka padła w schronisku, 1 sztuka została adaptowana. Obecnej w schronisku
“SIANOŻĘĆ” utrzymujemy 2 sztuki bezdomnych psów, opłatę za pobyt zwierząt w
schronisku dokonujemy na podstawie faktury w rozliczeniu miesięcznym.
3/ Koszt realizacji całego zadania związanego z bezdomnością zwierząt w 2011 roku wyniósł
7 500,00 zł. Wynagrodzenie za każdą dobę pobytu jednego psa w schronisku wynosiło10,00
zł brutto, opłaty dokonujemy po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury.
Wynagrodzenie za odłowienie i przewóz zwierzęcia bezdomnego środkiem transportu
Schroniska wynosi 3,00 zł brutto za 1 km przewozu i 50,00 zł brutto za każdą godzinę
transportu.

Sporządziła: Anna Truchan

URZĄD G M I N Y

Juchnowiec Kościelny,//.^..kwiecień 2012r

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul Lipov/a 10
16-061 J;irhpo,viec Kościelny

IGK 6140.3 2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r( data wpływu do tut.urzędu 5.04.2012 r)
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje:

- Gmina w roku 2011 miała zawartą umowę ryczałtową z Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedziba
w Radysach 13, 12-230 Biała Piska .
- w roku 2011 liczba wyłapanych psów wynosiła 34 szt
- koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wynosił 40800 zł brutto

TL
Ileszczelc. dnia/-ł-kwietnia 2012

OKR.1431.I3.2012.BW

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwier/ąt „Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
informuję;

1. W 2 0 1 3 roku gmina Klesze/de udzielała doraźne zlecenia na odlóu i odebranie
bezdomnych psów oraz zapewnienie opieki w schronisku dla firm}' K A L A F.W. Karol
Kulesza z Wasilkowa.
2. Na terenie gminy Kleszczcie w 201 l roku odłowiono następujące ilości zwierząt:
5 psów. 3 suki i l l szczeniąt.
3. Koszty jakie gmina Kleszczcie wydatkowała na odłów psów i zapewnienie
w schronisku na podstawie faktur w 20! l roku wyniosły 12.546,00 zł.

opieki
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Argos/BOZ
Od:
"iwona dworzanczyk" <nieruchomosci@knyszyn.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2012 11:24
Temat:
udzielenie informacji publicznej
znak: Or. 1431.16.2012
Dzień dobry
W opowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu:
05.04.2012 r.) w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Knyszyn miała w 2011 r. zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnch Zwierząt Radysy 13, Biała Piska.
2. Zbiorcze dane o ilości wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. psów: 21.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r.: 2.140,00 (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści
złotych) miesięcznie - ryczałt.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Knyszynie
ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Dworzańczyk
Osoba, która udostępniła informację: Krzysztof Bagiński Z-ca Burmistrz Knyszyna
Data udostępnienia informacji: 18-04-2012 r.

_________________________________________________
Iwona Dworzańczyk
insp. ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych
Urzędu Miejskiego w Knyszynie
ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel. 85 727 99 85
Sekretariat urzędu:
tel. 85 727 99 71, faks 85 727 99 70
------------------------------Wiadomość ta przeznaczona jest jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może
zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej
z komputera.

2012-08-12

Kobylin-Borzymy , 2012.04..05.

OR.1431.13.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „
ul. Garncarska 37 A
04 – 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ – Urząd Gminy w Kobylinie-Borzymach uprzejmie informuje , że :
1) czy i z kim gmina miała w 2011r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki ?
- w 2011 roku brak było podpisanych umów jak również nie było zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze względu na to , że nie wystąpił przypadek
bezdomności zwierząt.
2) jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach , kotach ) wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt Gminy w 2011r. ?
- brak danych ze względu na brak w 2011 r. bezdomności zwierząt.
3) jaki był w 2011r. 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 zerowy – w 2011r. nie zaistniała potrzeba umieszczania w schronisku ze
względu na brak takiej potrzeby.
Ponadto informuje się , że w celu wykonywania tego zadania przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt w 2012 roku zostały podpisane następujące umowy :
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie do schroniska z firmą
„ Gajne Łąki „ Aldona Elżbieta Kulesza , 16-010 Wasilków , ul. Gajna 36 .
2) całodobowa opieka weterynaryjna i leczenie bezdomnych zwierząt z miejscową
Prywatną Lecznicą dla Zwierząt w Kobylinie-Kuleszkach 12.
3) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt włącznie z ich wyżywieniem
z gospodarstwem rolnym położonym w miejscowości Kobylin-Kuleszki 2.

URZ/^0

GMINY

K R A S N O P O L

16-503 Krasnepol, ul. W. Polskiego 4

NIP 844-10-830261d'tL/fax 516-40-10

Krasnopol 18 kwietnia 2012 r.

OG.1431.62.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 2 kwietna 2012 r. o udostępnienie informacji
publicznej (data wpływu do UG - 05.04.2012 r.) - w załączeniu przesyłam informacje
dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
Ad. 1. - Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo" Anzel Czesław, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny
(wyłapywanie i opieka)
A Ć 2 - 1 2 - psów (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.), 0-kotów (stan na dzień 31.12.2011 r.)"
Ad 3-22.588,21 zł
Treść informacji przygotowała Magdalena Puczyłowska - Z-ca Kierownika USC.

Jfó&ft,

śzard Starfkiewicz

PNO

\f Mn^iO-^ j?^ 857169035

Krypno, 2012-04-13
Fn.6140.1.2012
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

2011

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 2011 roku odłowiono i przyjęto do schroniska ogółem 26 psów. Aktualnie w
schronisku przebywa 63 psy.
3. W 2011 roku Gmina Krypno poniosła koszt utrzymywania psów w schronisku w
wysokości łącznej 28.800 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.

Z UR..WÓJTA

'

Kulesze Kościelne, dn. 10.04.2012 r.
Urząd Gminy
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
OCK.1431.3.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros”
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 2011 r. nie wystąpił problem z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami, a zatem nie poniesiono żadnych kosztów na
realizację tego zadania.

Inspektor
Teresa Gierałtowska

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

tel./faks(085)7229281
NIP 545-10-91-059 REGON 000542333

Kuźnica, dnia 26 kwietnia 2012r
DG 6140.2.2012
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 pn.„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Kuźnica informuje, że Gmina w
2011 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Koszt oferowanej rocznej usługi przez przedsiębiorcę przekraczał znacznie wysokość
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. W ubiegłym roku dokonano
interwencyjnego odłowienia 2 psów które zostały przekazane właścicielom, w wyniku ich
ustalenia. Obecnie ze środków finansowych Gminy nie są utrzymywane w żadnym
schronisku bezdomne zwierzęta.
W roku 2011 Gmina Kuźnica nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem
i utrzymaniem zwierząt bezdomnych.

Burmistrz Lipska
16-315 Lipsk n. Biebrzą, ul. Żłobikowskiego 4/2,
tel. /0-87/ 6422703, fax 6422705, e-mail: gmina@lipsk.pl

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

Znak: GTK.III.6140.3.2012

Dnia: 11.04.2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
informuję:
Ad.1 Gmina Lipsk w roku 2011 miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich utrzymanie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13, 12230 Biała Piska.

Ad.2 W roku 2011 z terenu gminy Lipsk wyłapano 10 sztuk bezdomnych psów.

Ad.3 W roku 2011 koszt realizacji wyłapywania i utrzymania odłowionych bezdomnych psów
wyniósł 26 400 zł. Formą płatności był ryczałt płacony po 2 200 zł miesięcznie.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk
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"Aldona Zientalska" <azientalska@um.lomza.pl>
<boz@boz.org.pl>
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inf. publ.

Łomża, 17.04.2012 rok
WOR. 1431.15.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt "Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej w
zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję, że Miasto Łomża zgodnie z wymogami ustawy z dnia
29.01.2004r. prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego zawarło w dniu 18.08.2010 r. umowę na administrowanie
schroniskiem dla bezpańskich psów i ich odłów z Łomżyńskim Towarzystwem
Opieki Nad Zwierzętami z siedzibą w Łomży przy ul. Śniadeckiego 6/32.
Umowę zawarto na okres od 1.09.2010 r. do 31.08.2013 r. Do podstawowych
obowiązków administratora schroniska należy jego właściwe utrzymywanie,
opieka nad przetrzymywanymi tam psami oraz odłów psów bezpańskich na
zlecenie Urzędu Miejskiego. W 2011 r. odłowiono z terenu miasta i
umieszczono w schronisku 241 psów, 215 przekazano nowym właścicielom,
14 psów po konsultacji z lekarzem wet. uśpiono, 16 psów padło (nosówka,
parwowiroza psów), 60 psów poddano kastracji a 96 suk wysterylizowano.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. - 187 627,09 tys. zł. Podana
kwota wynika z ceny ofertowej wybranej oferty i cen jednostkowych
ryczałtowych: za administrowanie schroniska za jeden miesiąc i odłów jednej
szt. psa z terenu miasta. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie po
dokonaniu rozliczenia wykonanych zleceń odłowu.
2012-08-12
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Informacji udzielił:
Karwowski

Naczelnik

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej

Andrzej

Informację sporządził: Administrator BIP Aldona Zientalska

2012-08-12

fU
Łomża dn. 11.04.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3? A
04-886 Warszawa
RK.1431,16,2012

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy w Łomży
informuję, że:
1. Gmina Łomża

w 2011 r. miała zawarto umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki z Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we wsi
Radysy Gmina Biała Piska,
2. Wyłapanych i utrzymywanych psów w 2011 r. było 26 psów,
3. W roku 2011 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 27 000,00 zł, forma płatności
ryczałtowa.

Przygotował:
Szczepan Miefiejewstó, inspektor
Udostępnił:
Dorota Pazilt, inspektor

ul. Łomżyńska 32
Miastkowo, dnia 16 kwietnia 2012r.
Roi. 1431.3.2012

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2 kwietnia 2012r. (wpływ do Urzędu 05.04.2012r.)
0 udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję,
że w 2011 roku z terenu Gminy Miastkowo odłowiono i oddano do schroniska 2 psy
na ogólną kwotę 3567,00. Koszt realizacji zadania był jednorazowy za odłowienie
1 umieszczenie psa w schronisku. Dodatkowo wykonano usługę weterynaryjną w wysokości
300 złotych (leczenie bezpańskiego psa, potrąconego przez samochód).
Ponadto informuję, że Gmina Miastkowo, w 2011 roku nie miała na stałe podpisanej
umowy na odłów bezpańskich psów. Doraźnie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą należącą do Pan: Wiesławy Rykowskiej
„Canis"- Ostrołęka, ul. Gen. Sikorskiego 10/3.

Mielnik, dn.13.04.2012 r.
OSO.1431.19.2012.UG

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.04.2012 r.
informuję, iż w 2011r. na terenie Gminy Mielnik działalnością polegającą na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w
Mielniku.
W 2011r. zostało odłowionych 7 sztuk bezdomnych psów.
Całość kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt (2011 – 1.982,47 zł. - zakup
karmy) 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.
Wójt
Adam Tobota

T

j URZĄD GMINY

Międzyrzec Podlaski dn. 10.04.2012 r.

ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (0...83) 371 24 96
Regon 000549134 NIP 538-15-43-534
1

RL.IY.6053/2/2012

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

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt wyjaśniam co następuje:
• W dniu 24 kwietnia 2001 roku po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, została podjęta uchwała Nr XXVI/171/2001 Rady
Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy.
• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w zależności od
potrzeb każdorazowo przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w
Nowodworze, 21- 100 Lubartów, reprezentowanym przez Małgorzatę Szumiło(umowa stała w 2011 roku).
• Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji wyłapywania zostają niezwłocznie
przewożone do schroniska wymienionego wyżej, gdzie zapewniona jest opieka
lekarsko - weterynaryjna.
Ponadto informuję, że w 2011 roku zostało wyłapanych i umieszczonych w
schronisku, o którym mowa wyżej 23 bezdomnych psów stwarzających zagrożenie
dla ludzi i zwierząt.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 28.290,- zł.

w Kapłan

URZĄD GMINY MILEJCZYCE
17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5
pow. siemiatycki
NtP 5441034172 REG. 000544912

Milejczyce 17.04.2012 r.

Or-III.6140.7.2012

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

Wójt Gminy Milejczyce w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 2 kwietnia 2012 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, iż:
1. Gmina w 2011 r. nie posiadała stałej umowy a także nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt;
2. Gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała zwierząt w 2011 r.;
3. w 2011 r. Gmina Milejczyce nie poniosła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami.

Boga]

V :VIO;NK/U'H
ul Słowackiego 5a 19-100 M o ń k ;
woj p o d l a s k i e

Mońki, dn. 12.04.2012r.

tel / f a x (085)7162587 sKr poczt 30

GI. 6140.3.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
tutejszego Urzędu dnia 4 kwietnia 2012r. przekazuję następujące informacje:
1.

gmina

Mońki

w

2011 r.

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 201 Ir. (do dnia dzisiejszego) znajdują się w schronisku 84sztuki psów, kotów nie
odławiano.
3. Koszty jakie poniosła Gmina Mońki na wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku
bezpańskich zwierząt: to około 71 000 zł. Opłata była ryczałtowa.

tępca Burmistrza

Urząd Gminy Nowinka
16-304 N O W I N K A 33

tei 87 64i 95 20.S 64196 eo

Nasz znak:
ADY. 1431.21.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa
Data:
12.04.2012r

dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

Ad.l W 20lir mieliśmy ustne porozumienie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieki
nad nimi ze „ Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt" w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.
Ad.2 Przez w/w firmę został odłowiony jeden pies za kwotę 1300zł brutto (cena
jednorazowa za odłowienie i umieszczenie w schronisku).

rL
Nowogród, 1 3 kwietnia 2012 r,
RRG.6140.3.2012

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 02.04,2012 r. o udzielenie informacji publicznej z
zakresu „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" poniżej udzielam
odpowiedzi na postawione we wniosku pytania.
1. czy i z kim gmina miała w 2011 r, stale umowy albę udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierzą! i/tub zapewnienie im opieki':'
Odp. Nie zawierano umów
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r,

(psach/koiach) wyłapanych

i/lub

Odp. W 2011 r. nie wyłapywano
3. jaki był w 2011 r. kos/t 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)'?

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Podatki Gmina Piątnica" <podatkipiatnica@doc.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 kwietnia 2012 14:04
Informacja publiczna Gmina Piątnica

Piątnica Poduchowna, 16.04.2012 r.
RPU.6140.19.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
Warszawa

Wójt Gminy Piątnica odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem uprzejmie informuję, że w 2011 r. Gmina nie miała
zawartej stałej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
Wobec powyższego dalszych danych zawartych we wniosku nie posiadamy
Informuję dodatkowo, że na 2012 r. została zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.

Małgorzata Krajewska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Podatków i Usług
_________________________________
Urząd Gminy Piątnica
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług
tel. 086-216-24-76
Strona BIP: www.ugpiatnica.doc.pl
_________________________________

__________ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 7057
(20120416) __________
Wiadomo ć została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-12

Urzad Gminy Płaska
16 – 326 Płaska

Płaska, dnia 05.04.2012 r.

ROŚ.6140.02.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Urząd Gminy Płaska w odpowiedzi na pismo Nr PL 72 z dnia 2.04.2012 r.(data wpływu
5.04.2012 r.), informuje :
1. W 2011 r. Urząd Gminy Płaska zawarł umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Pensjonatem dla zwierząt "Cyganowo" ul. Mickiewicza 44, 16 – 500 Sejny.
2. W 2011 r. nie były odłapywane zwierzęta (psy/koty) na terenie Gminy Płaska.
3. Gmina Płaska w 2009 nie poniosła zadnych kosztów związanych za przebywanie zwierząt pod
opieką schroniska, natomiast w 2011 roku koszt związany z przebywaniem zwierząt pod opieką
schroniska wyniósł – 3.943,41 zł – opłata była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Sporządził:R. Hańczuk
05.04.2012 r.

Przerośl,2012.04.19
WÓJT
1 g

PRZERÓSŁ

-4,,
IEROŚ
w oi podlaskie

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

Rg.6143.H .2012

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012roku
informuję , że Gmina Przeroś! ma zawartą urno we z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Bystrym 26, 11- 500 Giżycko. Ponadto informuję, iż w roku
2011 nie poniesiono kosztów związanych z opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

\V

U R 7 A D G M I N Y RACZKI
•

Raczki.05.04.2012 r.

KOP.6140.5.2012

Bit RO O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T
Fundacja dla Zwierząt ..Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
( Dz. U. z 2001 nr 112. poz.l 198) Urząd Gminy Raczki informuje, że:
1. W 2011 roku Gmina Raczki miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwicr/.ąt
Anna Maria Krajewska - Kuncewicz z siedzibą w Bystrym 26. 11 - 500 Giżycko.
2. Na dzień 01 stycznia 2011 r. w schronisku przebywały cztery psy odłowione z terenu
Gminy Raczki. W trakcie 2011 r. na terenie gminy zostało odłowionych 17 psów
a w międzyczasie do adopcji zostały oddane 4 psy. Na dzień 31 grudnia w schronisku
było 17 psów z Gminy Raczki.
3. Wydatki Gminy Raczki na realizr.cję zadania związanego z bezdomnością zwierząt w
2011 r. wyniosły 35.457. 09 zł. Na tą kwotę składały się koszty związane z
odłowieniem, transportem i utrzymaniem zw ierząt w schronisku, zgodnie z zawartą
umową. Płatność była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt odłowionych i
przebywających w schronisku.

Radziłów, dnia 10 kwietnia 2012 r.

URZĄD GMINY RADZIŁÓW
Plac SOO-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel. 86 273 7110
NIP 719-11-92-740, R-000542244

Ing.6140.11.2012 AB

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos

1

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 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. l .Została zawarta umowa na czas określony od dnia O l .01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
pomiędzy KALA Firma Wielobranżowa

- Karol Kulesza

z siedzibą w Wasilkowie

przy

ul. Gajnej 36.
Ad/2. Dane Liczbowe wyłapanych psów w 2011 r. - 19 szt.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 30.442,50 zł. Forma płatności za
wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z zawarta umowa jest stała.

Z upp
Krystyna
kowska
Sekreta •'z Gminy
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Areos",

19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
MP 719-00-03443 REGON 00052SS24

2-19-40
DzG 6140.3.2012

Rajgród, dnia 17.04.2012r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.04.2012r. (data wpływu: 05.04.2012r.) Urząd
Miejski w Rajgrodzie przesyła odpowiedzi na zadane pytania:
1. W 2011 roku Gmina Rajgród miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
firmą: SCHRONISKO

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ZYGMUNT DWORAKOWSKI,

RADYSY 13, 12,230 BAŁA PISKA.

2. W 2011 roku wyłapano 31 bezdomnych psów.

3. W 2011 roku koszt wyłapywania bezpańskich psów wyniósł 36 360 zł. Gmina rozliczała się z
firmą świadczącą ww. usługi w formie ryczałtu w wysokości 3 030 zł (brutto) miesięcznie.
/} j\

Z up. BU|jlf JSTRZA
Marcif,

f LRudka. 16.04.2012 r.
SĘK. 1431.2.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. informuję, że w roku 2011 gmina nie
miała podpisanych stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, w związku z ezym nie ponosiła / tego tytułu
kosztów.

Rutka-Tartak, 25 kwietnia, 2012 r.
OŚ.033.42.2012

Odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. informuję, że:
1. W roku 2011 Gmina Rutka-Tartak nie miała podpisanych umów ani też nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W roku 2011 w gminie Rutka-Tartak nie wyłapano ani jednego zwierzęcia na koszt
Gminy.
3. W związku z brakiem umów i zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki, oraz brakiem zwierząt wyłapanych na koszt Gminy RutkaTartak w 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego zdania.

Podinspektor
ds. ochrony środowiska
Dariusz Żukowski

UKZA D

T
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tu
ul- 11 -go Listopada /

18-312 Rutki Kossaki
-6-

Rutki - Kossaki, dnia 17.04.2012r.

RŚD. 6140.5.2012

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

Urząd
1.
2.
3.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
Gminy Rutki informuje iż:
Gmina Rutki w 2011 nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki
W 2011 roku nie prowadzono wyłapywania i odbioru bezdomnych zwierząt.
W 2011 roku nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu realizacji tego zadania.

SE

URZĄD GMINY SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35

„

tel.85/6552860, fax: 85/6552911

Siemiatycze 2012.04. ..?~.

RG.6140.7.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05 kwietnia 2012, o udostępnienie informacji
publicznej, Urząd Gminy Siemiatycze informuje:
1. w 2011 roku posiadaliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie, transport,
utrzymanie i wszczęcie procedury adopcyjnej dla bezdomnych zwierząt, z
firmą „KALA" F. W. Karol Kulesza, ul. Gajna 36, 16-010 Wasilków
2. w 2011 roku z terenu Gminy Siemiatycze odłowiono łącznie 6 zwierząt psów,
3. opłaty stałe oraz opłaty jednorazowe w 2011 roku za odłowienie, transport,
utrzymanie i wszczęcie procedury adopcyjnej dla odłowionych zwierząt
wynosiły w 20121 roku łącznie 12 436,32 zł.

zu
Ikowska
INY

WÓJT GMINY SOKOŁY
18-218 Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10

Sokoły, 2012-04-06
1.6140.4.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.04.2012 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje:
1. Gmina Sokoły nie podpisała w 2011 roku stałej umowy, ani nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
2. Gmina Sokoły w 2011 roku nie wyłapała i/lub utrzymywała na swój koszt
bezdomnych zwierząt.
3. Gmina Sokoły w 2011 roku nie poniosła żadnych kosztów na realizacje w/w zadań.

U R Z Ą D GMINY
83-314 S o m o n i n o

ul. Ceynowy 21

.

. .

AOA/10A10

Somonino, dnia 02.04.2012 r.

tel. (053) 684-11-21

OŚ.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku - Urząd Gminy w
Somoninie poniżej przedkłada informację o wykonaniu zadania pn."opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt:
Ad. 1. Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i
zapewnienie im opieki Ośrodkowi Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów,
Sławomir Twardziak, Małoszyce, 84-302 Lębork 4.
Ad. 2. Do schroniska przekazano w roku 2011 - 18 bezpańskich psów.
Ad. 3. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł
jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a.a.

22.140 zł. Opłata była

*&'

*retarz Gminy

Se
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"Agnieszka Rutkowska" <arutkowska@stawiski.pl>
<boz@boz.org.pl>
19 kwietnia 2012 17:55
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Szanowny Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
W wyniku wewnętrznej kontroli dokonywanej w Urzędzie Miejskim w
Stawiskach ustaliłam, iż nie udzielono odpowiedzi na Państwa zapytanie z
dnia 02 kwietnia 2012r.
W związku z powyższym informuję, iż w 2011 roku gminy Stawiski miała
podpisaną umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z firmą "KALA" F.W. Karol Kulesza z siedzibą w Wasilkowie. W
2011 roku na terenie gminy Stawiski wyłapano 16 bezpańskich psów, a
koszt realizacji całego zadania wyniósł 22447,50 zł brutto. Forma
płatności za opiekę nad bezdomnym zwierzęciem była jednorazowa i
dotyczyła wyłapania, transportu do schroniska oraz dalszej opieki.
Za zaistniałe opóźnienie serdecznie przepraszam.
Agnieszka Rutkowska
Zastępca Burmistrza Stawisk

2012-08-13

URZĄD MIEJSKI
W SUPRAŚLU
16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiejo 58
tel. 085 7132-700, fax 085 7132-720
REG, 000530057 NIP 542-030-43-18

Qim™ć1 1i 7 04.
901 9 r
'•u'ł"ivnz r-

R.0.1431.17.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dn. 02.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Supraślu
informuje:
1. W roku 2011 w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca września Urząd Miejski w
Supraślu udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki firmie
PHU GROT s.c. Dariusz Krasowski i Irena Korolczuk ul. Włościańska 7/1, 15 -199
Białystok. W miesiącu październik została zawarta stała umowa na w/w usługi z Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. W roku 2011 z terenu Gminy Supraśl na koszt Urzędu Miejskiego w Supraślu zostało
odłowionych 19 bezdomnych psów.
3. Koszt odłowu i zagospodarowania bezpańskich psów z terenu Gminy Supraśl w roku 2011
wyniósł 28 445,48 zł. W miesiącach od stycznia do września formą płatności była opłata
jednorazowa za każdego odłowionego bezpańskiego psa. W miesiącach październik grudzień opłata ryczałtowa płacona miesięcznie.

Z poważaniem:

?L

Sura/., dniała kwietnia 2012r.

-

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

OG. 1431.8.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012r. odnośnie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Miejski w Surażu informuje, iż w 2011 r.;
1. Gmina S uraź udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym

zwierzętom

Schronisku

Dla

Bezdomnych

Zwier/at.

Zygmunt

Dworakowski adres: Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. Odłowiono, umieszczono i objęto opieką w w/w schronisku 3 psy z terenu Gminy
Suraż,3.

Łączna wartość realizacji zadania wyniosła 4300zL oplata została dokonana
przelewem jednorazowo po wykonaniu odłowu.

WÓJT GMINY SUWAŁKI
16-400 SUWAŁKI
ul. Kościuszki 71

Suwałk, dnia 10.04.2012r.

IG.6140.4.2012.IG.J
Biuro Ochrony Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Informacja: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
l .Gmina podpisała umowę ze Schroniskiem „SIANOŻĘĆ" ul. Sianożęć 3 A, 16 402
Suwałki, na odbiór bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Suwałki. Odłów
bezdomnych psów prowadzi gmina we własnym zakresie.
2. W 2011 roku odłowiono 85 psów i przekazano do schroniska.
3. Koszt pobytu psów w schronisku w roku 2011 wyniósł 164731,44 zł. Formą rozliczenia
jest opłata za dobę pobytu psa w schronisku.

URZĄD MIEJSKI
E E
ul . Gtó:nf6 " 2iSp\towo

OSR.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
F^dacja dla Zwierząt „Argos"
ul
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Szepietowo 18.04.2012 r.

Urząd Miejski w Szepietowie w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Szepietowo w 2011 roku nie miała stałych umów oraz nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. ?
Gmina Szepietowo w 2011 r. nie wyłapywała bezdomnych zwierząt (psów).
3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
W związku z tym, że Gmina Szepietowo w 2011 roku nie wyłapywała bezpańskich
psów nie poniosła ww. kosztów.
W lutym 2012 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na:
Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla
zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
pochodzącym z terenu Gminy Szepietowo.
W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa z firmą
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230
Biała Piska (jedyna firma biorąca udział w ww. przetargu).
W dniu 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Szepietowie podjęła Uchwałę Nr
XIII/79/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szepietowo w 2012 roku.

BURMISTRZ
Stanisław fioćh Wyszyński

Sztabin dnia 06.04.2012 roku
BGR.602.1.2012.OŚ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt "ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy Sztabin w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r.w
sprawie udzielenia informacji publicznej informuje jak niżej:
Ad.1.gmina nasza posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Radysach 13, 12-230 Biała Piska. Umowa ta obejmuje dwa lata i jest ważna do
31 grudnia 2012 roku.
Ad.2. W roku 2011 zostało wyłapanych 54 psów przez wyżej wymienione
Schronisko dla Zwierząt na koszt gminy.
Ad.3. Za wyłapywanie psów z terenu naszej gminy oraz ich utrzymanie w schronisku
gmina płaci ryczałt miesięczny w wysokości 1950 zł x 12 m-cy =23 400 zł za cały
rok.

Z poważaniem
Zenon Sieńko

URZĄD 6'MINY

16-l13Szudziak»o, ul. Bankowa 1

NiP545-10-01-228, tel, 722-14-04

Szudziałowo, dnia 16 kwietnia 2012 roku

RG. 1431.4.2012

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

Urząd Gminy Szudziałowo działając na podstawie art. 2 ust. l i art. 4 ust. l pkt 4
ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr
112, póz. 1198) udziela następujących informacji:
•

W 2011 roku Gmina Szudziałowo nie miała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, a jedynie udzielała doraźnych zleceń schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska
• w 2011 roku odłowiono 4 dorosłe psy
• koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011 wyniósł 5200
złotych i był to jednorazowy koszt za odłowienie i utrzymanie psa w schronisku
• osoba odpowiedzialna za sprawy związane z powyższą tematyką to Renata CzabanTarasewicz tel. 85 722 14 04 adres e-mail ugszudzialowo@onet.pl

z poważaniem:
Kenata Czawin~Tarasewicz
inspdktor

1R

... SZUMOWO

18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 50
woj. podlaskie
te/. COS6) 476 80 1 1 ; fox 476 80 12
R-000539638 NI P 723- 1 1-20-541

ROŚ.

Szumowo, dnia 12.04.2012 r.

6140.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 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 informuje, iż:
1. gmina w 2011 r. miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im dalszej opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej przy ulicy Bąkówka, reprezentowanym przez współwłaściciela Sławomira
Suchtę;
2. z terenu gminy zostało wyłapanych 26 szt. psów przez wyżej wymienione schronisko;
3. koszt poniesiony przez gminę w celu realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł: 56 264,39
zł., była to płatność jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Lutostafakł
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Gmina Szypliszki-informacja publiczna

Szypliszki 18.04.2012r.
URZĄD GMINY SZYPLISZKI
OI.7062.2.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012r. informujemy co następuje:
1.W roku 2011 Gmina Szypliszki prowadziła wyłapywanie bezdomnych zwierząt we własnym
zakresie, przy udziale przeszkolonych członków OSP.
2.W roku 2011 wyłapano dwa psy, którym znaleziono nowych właścicieli.
3.Koszty realizacji zadania w roku 2011 – 500zł.
sporządził: Jerzy Jaśkiewicz – inspektor U.G. Szypliszki

2012-08-13

Trzcianne, dnia 2012-04-10

RDG.6140.1.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012r. przesyłam następujące
informacje:
1. W roku 2011 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. Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011
w schronisku – 29.
3. W związku z powyższym w roku 2011 Gmina Trzcianne poniosła koszty na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w wysokości – 37 200 zł. (Wynagrodzenie ryczałtowe płacone na
podstawie umowy w wysokości 3 100 zł. miesięcznie).

WÓJT GMINY TUROSN KOŚCIELNA
ul. Białostocka 5
18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

Turośń Kościelna, dnia 2012-04-12

OR.1431.11.2012

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

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r.
informuję co następuje:
1. W roku 2011 Gmina Turośń Kościelna miała podpisana stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych

zwierząt

ze

Schroniskiem

dla

Bezdomnych

zwierząt

Zygmunt

Dworakowski.
2. Ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt: 67 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł: 31 200 zł, forma płatności ryczałt.

Osoba udostępniająca informację:
Marzena Kamińska
Inspektor UG
Dn. 12.04.2012r.

Osoba wytwarzająca informację:
Marzena Kamińska
Inspektor UG
Dn. 12.04.2012r.

[0

Wasilków,2012.04.13
BGGN.7021.17.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. dotyczące udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. Gmina Wasilków wykonuje przedmiotowe zadanie za pośrednictwem Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wasilkowie.
W roku 2011 Zakład posiadał podpisaną umowę na stałe wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im
opieki z firmą:
P.H.U. „Grot" s.c. Dariusz Krasowski i Irena Korolczuk
ul. Włościańska 7/1, Białystok
Jednocześnie Zakład udzielał doraźnych zleceń dla:
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski
Radysy 13, 12-230 Biała Piska
• Gajne Łąki F.W. Aldona Elżbieta Kalosza
ul. Gajna 36, 16-010 Wasilków
2. Zwierzęta wyłapane i umieszczone w schronisku w 2011 roku - 30 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir. wyniósł - 50692,59 zł netto.
Forma płatności za opiekę: opłata jednorazowa za odłów i umieszczenie w schronisku.

'elkowski

aa.

Wąsosz, dn. 19-04-2012r.

ROŚ .7610.6.2012

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

Urząd Gminy Wąsosz w odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji
publicznej informuje, że Gmina Wąsosz w roku 2011r. miała podpisaną umowę na
wyłapywanie i utrzymanie schroniska w miejscowości Radysy, gmina Biała Piska,
bezpańskich zwierząt. Współprac ze schroniskiem trwa od 14-03-2006 roku.
W roku 2011 wyłapano i utrzymywano 9 psów , koszt realizacji zadania
wynosił 19392 zł/rok. Opłata była ponoszona ryczałtowo w kwocie 1616 zł
miesięcznie.

Z poważaniem
Tadeusz Krukowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska

WÓJT GMINY
WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Mickiewicza 1A
18=200 Wysokie Mazowieckie

Woj, podlaskie

Wysokie Mazowieckie 11.04.2012r
SO.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 Gmina Wysokie Mazowieckie informuje:
1. W roku 2011 Gmina nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych psów i
kotów
2. Gmina nie posiada danych o ilościach wyłapywanych psach i kotach za 2011 r.
3. W roku 2011 Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieka nad
zwierzętami.

Wyszki, dnia 05.04.2012r.

GKB 6140.2.2012.KT

Biuro ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. wniosek o udzielenie
informacji publicznej informujemy:
1. Nie posiadaliśmy w roku 2011 podpisanej stałe umowy i nie udzielaliśmy doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki.
2. Nie wyłapywaliśmy i nie utrzymywaliśmy bezdomnych zwierząt ( psów /kotów) na koszt
gminy w roku 2011.
3. W związku z tym że nie dokonywaliśmy wyłapywań czy też utrzymywania na koszt gminy
bezdomnych zwierząt nie ponieśliśmy kosztów z tym związanych.

Z poważaniem : Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
Kazimierz Tymosiak
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W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
informujemy:
1. W 2011 roku Gmina Miasto Zambrów posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13
2. W roku 2011 z terenu miasta Zambrów zostało odłowionych 37 szt. bezpańskich psów.
3. Jednorazowa opłata za odłowienie i utrzymanie 1 szt. bezpańskiego psa wynosiła 1040 zł brutto
Michał Skarzyński
Wydział Gospodarki Komunalenj
Urząd Miasta Zambrów

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 6886
(20120215) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-12

URZĄD GMINY ZBÓJNA
18-416 Zbójna
ul. Łomżyńska 64
Zbójna dnia 12.04.2012r

RLŁ.1431.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012r. informuję:
1. w roku 2011 gmina Zbójna nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń
2. w roku 2011 nie dokonywano wyłapywania bezdomnych zwierząt ponieważ na terenie Gminy nie stwierdzono bezdomnych zwierząt.
3. Gmina Zbójna nie ponosiła kosztów w roku 2011 związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt ponieważ w tym okresie nie realizowano wyłapywania bezdomnych
zwierząt.

JT A
Dziekański
E K T OR

