Urząd Gminy Poświętne
18-112Poświętne21
Poświętne dnia.10.10.2013
SG.1431.5.2013

Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013
Odpowiadając na wniosek z 04.09.2013r. o udzielenie informacji publicznej
Informuję:
pkt.l. Umowa z dnia 10 lipca 2012 roku zawarta z Panem Zygmuntem Dworakowskim"
Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski" w miejscowości Radysy 13
12-230 Biała Piska .
pkt.2 . W 2012 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt w związku z
czym Gmina Poświętne nie ponosiła żadnych kosztów.
pkt.3. W 2012 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt w związku z
czym w schronisku nie przebywa żadne zwierze z terenu Gminy Poświętne.
Wójt Gminy
Inż.. Witold Łapiński

Roundcube Webmail :: Fwd: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informac...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=123&_mbox..

Fwd: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Urząd Miejski w Augustowie <Urzad.Miasta@urzad.augustow.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.10.201309:04

— Treść oryginalnej wiadomości -Temat:Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej Data:Fri, 4 Oct 2013 08:59:11+0200
Nadawca:Tresa Arciszewska <Teresa.Arciszewska@urzad.augu£
Adresat:Urząd Miejski w Augustowie < Urząd. Miasta ©urząd, a u
Odpowiadając na Pani wniosek uprzejmie informuję, jak niżej:
1) Gmina Miasto Augustów posiada zawartą umowę na wyłapywał
:a Augustów oraz
utrzymywanie tych psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt z
„™r-cmuw5KTrn prowadzącym
działalność gospodarczą jako firma Schronisko dla Bezdomnych ZwTeTźąTZygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała
Piska. Umowa powyższa obowiązywała również w roku 2012.
2) W roku 2012 wyłapano 34 psy. Łącznie utrzymywanych w 2012 roku było 130 psów.
3) Wydatkowano w roku 2012 na utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie kwotę 108 000,00 zł, słownie( sto
osiem tysięcy złotych). Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.
Teresa Arciszewska - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
From: Urząd Miejski w Augustowie
Sent: Monday, September 30, 2013 8:07 AM
To: teresa.arciszewska@urzad.augustow.pl
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Data:Sat, 28 Sęp 2013 15:05:40 +0200
Nadawca-.podlaskie soz mailto:podlaskie@obrona-zwierzat.pl
Adresat;mailto:urząd.miejski@urzad.augustow.pl, mailto:sekretariat@ug.bialowieza.pl, mailto:uggrabowo@interia.pl,
mailto:uggrajewo@onet.pl, mailto:hajnowka@hajnowka.pl, mailto:ug@klukowo.pl,
mailto:ugkrypno@podlaskie.pl, mailto:sekretariat@kuleszek.pl, mailto:ugmplock@4lomza.pl,
mailto:urzad@nowepiekuty.pl, mailto:ugnd@poczta.onet.pl, mailto:sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl,
mailto:sekretariat-umstawiski@stawiski.pl, mailto:org@um.suwalki.pl. mailto:wojt@wizajny.pl,
mailto:gmwm@op.pl, mailto:gmwm@op.pl, mailto:sekretariat@zawady.pl

Jędrzejów, 28.09.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w poniżej
cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 04.09.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

A/ójt Gminy Augustów
16-300 Augustów,/
u l . W o j s k a Polskiego 51

Augustów, dnia /Ił", września 2013 r,

OSW.1431.12.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Zgodnie z art. 10, ust, l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112, póz. 1198 z póz. zm.) Urząd Gminy Augustów udziela informacji
publicznej dotyczącej zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Ad. l,Ominą Augustów w 2012 r. posiadała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt we wsi Radysy gm. Biała Piska na wyłapywanie bezdomnych psów na
terenie Gminy Augustów oraz utrzymywania tych zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
we wsi Radysy gm. Biała Piska.
Ad. 2. W 2012 r. zgłoszono do odłowienia 78 psów. Na dzień 6 maja 2013r. w schronisku
przebywało 16 psów, które zostały odłowione w 2012 r.
Ad. 3. Roczny koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 42 360,00zł.
Forma płatności za opiekę: miesięczny ryczałt.

WÓJT
mgr /ni. Z6;|n/e|v Buksiński

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=50&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<ezukowska@bakalarzewo.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 12:47

cal.pi
Bakałarzewo, dnia 09.09.2013 r.

Urząd Gminy Bakałarzewo
ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

l

OOG.1431.29.2013
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 września 2013 r., Urząd Gminy
Bakałarzewo
informuje:
1) Gmina Bakałarzewo w 2012 r. miała zawarta umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zierzętom z :
Hodowla Psów Rasowych - Schronisko "Sianożęć"
16-400 Suwałki, ul. Sianożęć 3A
2) 3-5 psów
3) koszt 6.262,95zł wynikający z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Odpowiedź na postwawie danych uzyskanych od p. Stefana Biłdy- kiereownika referatu
Ewa Żukowska
Urząd Gminy Bakałarzewo

From: podlaskie soz
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:24 AM
To: Urzad.Mieiski@urzad.augustow.pl ; gmina-augustow@home.pl ; urzad@bakalarzewo.pl ;
barglow@barglow.dt.pl ; ug bialowieza@wp.pl ; prezydent@um.bialvstok.pl ; um@bielsk-podla5ki.pl ;
qmina@bielskpodlaski.pl ; ug@gminabocki.pl ; um.bransk@bransk.podlaskie.pl ;
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl ; urzad@choroszcz.pl ; info@ciechanowiec.pl ;
um@czarnabialostocka.pl ; ug czeremcha@zetobi.com.pl ; uqczyze@ugczyze.pl ;
sekretariat@czyzewosada.pl ; dabrowab@beep.pl ; kancelaria@dobrzyniewo.pl ; um@drohiczyn.pl ;
gmina@dubicze-cerkiewne.pl ; ugdziadkowice@post.pl ; sekretariat@filipow.pl ; gibv@bl.jst.net.pl ;
urzadgoniadz@bialystok.home.pl ; uggrabowo@interia.pl ; sekretariat@um.grajewo.pl ;
uggra1ewo@onet.pl ; ug grodzi5k@zetobi.com.pl ; sekretariat@ug.grodek.wrotapodlasia.pl ;
hajnowka@hajnowka.pl ; gmina@gmina-hajnowka.pl ; ugjanow@zetobi.com.pl ; gminajasionowka@wp.pl
; gmina@jaswilv.iap.pl ; urzad@jedwabne.pl ; ug jeleni ewo@pro.onet.pl ;
sekretariat@juchnowiec.qmina.pl ; kleszczeleum@fr.pl ; ug@klukowo.pl ; burmistrz@knyszyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

9nn.no.no

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

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

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Paweł Bućkowski <buckowski@barglow.dt.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.201308:41

Bargłów Kościelny, dnia 13.09.2013 r.
O. 1431.35.2013
podlaskie@obrona-zwierzat.pl
W odpowiedzi na e-mail z dnia 04.09.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi na pytania:

W

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Bargłów Kościelny w 2012 r. miała podpisana umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230
Biała Piska
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r, ?
2. terenu gminy w 2012 r. odłowionych zostało 8 sztuk bezdomnych
psów.

A

3. jaki był w 2012 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 2012 r. koszt całego zadania wyniósł 9600 zł, przyjęto płatność
jednorazową za umieszczenie
w schronisku.
Paweł Bućkowski
podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Bargłów Kościelny
W dniu 2013-09-04 00:24, podlaskie soz pisze:
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA

17-230 B I A Ł O W I E Ż A
ul. Sportowa 1
MIP 543-17-57-466, Recjon 00053132P

Białowieża 02.10.2013

MN. 6140.3.2013

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

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż nie mamy podpisanej stałej
umowy na odbiór bezpańskich psów, usługę tą wykonuje Schronisko „Ciapek „ w Hajnówce na
doraźne zlecenie. W ubiegłym roku zostały umieszczone w schronisku 4 psy za które zapłaciliśmy
kwotę 6.075 zł.
W związku z częstym kontaktem ze schroniskiem posiadamy informacje , iż
dwa psy zostały adoptowane.

Białystok,/!/! września 2013
DOS-Vin. 1431.28.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
podlaskicfSiobrona-zwierzat.pl
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 04 września 2013 r. o udostępnienie
7

informacji publicznej na podstawie art. 10 ust. l ustaw} z dnia 6 września 2001 r o dostępie
do informacji publicznej (Dz, U. Nr

112, póz, 1198 z późn. zrn.)., Departament Ochrony

Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje j.n.:
1.

Na terenie gminy Białystok funkcjonuje „Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku.
Schronisko jest jednostką budżetową Gminy i realizuje zadania m. in. w zakresie:
odławiania bezdomnych psów z terenu Białegostoku oraz zapewnienia im opieki.
W związku z powyższym gmina Białystok nie zawierała umów z innych podmiotami
świadczącymi usługi wyłapywania zwierząt lub opieki nad bezdomnymi psami.
Dodatkowo w 2012 roku gmina Białystok podpisała umowę z Fundacją Kotkowe
z siedzibą w Białymstoku na zapewnienie opieki kotom bezdomnym, wolno żyjącym
oraz odebranym w wyniku interwencji na terenie Miasta Białegostoku.

2.

W 2012 roku „Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku przyjęło i utrzymywało 524
bezdomne psy. Fundacja Kotkowo w ramach zawartej umowy z Gminą Białystok
zapewniła opiekę 65 kotom z terenu miasta.

3.

Budżet „Schroniska dla Zwierząt" w Białymstoku w roku 2012 r. na działania związane
z ochroną zwierząt wyniósł; l 030 104 zł.
Miasto Białystok w 2012 r. w ramach umowy na świadczenie usług związanych
z zapewnieniem opieki kotom bezdomnym, wolno żyjącym oraz odebranym w wyniku
interwencji na terenie Miasta Białegostoku poniosło koszt w wysokości: 17 798 zł.
Podstawą wyceny za opiekę nad kotami były ceny jednostkowe za opiekę dobową nad
jednym kotem oraz za poszczególne zabiegi weterynaryjne.

: :,'!,• i: L.

ti:

Gk.1431.15.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
pocllaskie(«),obroiia-zwierzat,pl

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej otrzymanym dnia
04.09.2013r. Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk
>
Podlaski wyjaśnia:
•''•'•:?• '"-'-^' :
Ad. L W 2012r. gmina miała podpisaną umowę na odłów i utrzymanie zwierząt ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.
f

Ad. 2. W 2012r. odłowiono łącznie 38 psów i 20 szczeniaków.
Ad. 3. W 2012r. na odłów wydano 57 300 zł, forma płatności; jednorazowa za

umieszczenie psa w schronisku.

Urząd Gminy Bielsk Podlaski
17-1QG Bielsk Podlaski
ui. Mickiewicza 46
te!.; 857306 851
e-mail: gmina@biel$kpodlaski. pl

Bielsk Podlaski, dn.16.09.2013r.
Or.1431.36.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
p od laski e@ obrona-z wierzą t.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.09.2013r.,
informuję:
ad.1 -w 2012 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnianiem im opieki na zlecenie
Gminy Bielsk Podlaski zajmowało się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt
Dworakowski Radysy 13, 12-230 Biała Piska,
ad.2 - w 2012 roku odłowiono i umieszczono w schronisku na koszt gminy 51 bezdomnych psów,
ad,3 - koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł: 41.850,00 zł, forma płatności
jednorazowa za odłowienie, umieszczenie w schronisku i opiekę.

Z-ca Wójta Gminy

a/a

Podlaski

.oundcube Webmail:: odpowiedź

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=maii&_acuon-piniux._uiu-iuu^_ll^^„..

odpowiedź

Nadawca

Monika Kruszewska <m.kruszewska@gminabocki.pl>

Odbiorca

<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

18.09.2013 13:52

Witam,
W odpowiedzi na wniosek udzielam następujących informacji:
1. Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska
2. Zostało wyłapanych 13 psów.
3. Koszt wyniósł 19500zł

Monika Kruszewska

2013-09-21 14:

Roundcube Webmail :: FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie i...

Temat

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pł/?_task=mail&_action=print&_uid=2032&_mb..

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt zadania:
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
Justyna Trzeszczkowska
<j.trzeszczkowska@bransk.podlaskie.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 13:39

fcal.pi

• GKM.1431.11.2013 odpowiedz na wniosek o udostępnienie inform publ -psy.docx (16 KB)

Brańsk, 05.09.2013 r.
GKM.1431.11.2013
Stowarzyszenie

Obrona

Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300

Jędrzejów

woj. świętokrzyskie
podlaskie@obrona-zwierzat.pi

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt zadania:
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" (data wpływu
04.09.2013 r,) Miasto Brańsk informuje, jak poniżej:
1. W 2012 r. Gmina Miejska Brańsk realizując założenia „Programu opieki nad
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej
Brańsk", na mocy stałej umowy zlecenia wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki powierzyła podmiotowi posiadającemu wymagane
zezwolenia uprawniające do prowadzenia działalności w powyższym zakresie,
Zygmuntowi Dworakowskiemu - właścicielowi Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. Dotychczas Gmina Miejska udzieliła w/w doraźnego zlecenia na odłowienie z
terenu miasta: 2 psów w dn. 21.10.2011 r. i 2 psów w dn. 24.12.2012 r. W
okresie 01.01.2013 - 05.09.2013 nie zlecono odłowu bezdomnych zwierząt.
3. Za odłowienie i utrzymywanie w schronisku psów ustalono wynagrodzenie
jednorazowe w wysokości 1.300,00 zł brutto za jedną sztukę. Wynagrodzenie
było płatne przelewem na konto Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury.

Z poważaniem
Justyna Trzeszczkowska - referent
Ref. Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania przestrzennego, Ochrony
środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta w Brańsku

I i nn IM; -n.o 1

Bi msk, dnia 16,09,2013 r.
OR. 1 43 1.33. 20 1 3

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpottied/i na l'anst\*a u niosek o udzielenie ^n^rniacji publicznej

•

4 tt-r/e.śma 2011 r. na temat spr-;,obu i sk.ui.ko w w y k u m w a n i a /adania „opiek.; ICH'!
be/dommmt /wier/ętann i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie /wier/at
udzielam odpowiedzi na pytania:
1. ('/> i / kim gmina miała w 2012 r,

umowy albo ud/ielala doraźnych zleceń na

usłapywanie bezdomnych c ^ r c L / d i/iubzapewnicie im opieki?
Odpowiedź; W 2012 r

( i m i n a iic-ińsk roiala za\vartc |H>ri>/umieaie na \',yłapv'A,injc

be/domnych zwierząt ze Schroniskiem Dla Be/domnych /wser/ąi Zygmunt Dworakowski.
Rady s > 13. i 2-230 Białystok.
',":

u i k i c -.a /.bii>rtze dane o iluś-:; .-witT/.ąi ipsach/kiJlatri - v,., łapanych i / l u b utreymasnch

na kuś/1 gmm\ u 2012 r.:'
OdpiwinU: VS

roku. 7.U12 nie hvło wyłapywanych i ::T/.cka./:y%anych do

schroniska

pł,cm-.k.j-UAv. u-iiiinu w,e ^.lasnym /a!-.::.":is:c /nala/fa wsrrMi tnics/kancow gminy opiekunów dla
bezdomnych /wier/ąt.
1. Jaki hyl w 2012 r, koszt realizuj i całego nadania i jaka była ibrnia płatności za upickv
ijcdriiłraxuv.a /a umieszczctnc v, ^chromsl,u. ryf/ahowa, opata rta bieżącej ewidcncii
/v, icr/ai prxt;bywąjących pod opieką, inna)'?
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Choroszcz, 2013.09.12.
Or-VII.1431.51.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
podlaskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej
informuję że:
Ad.l- Odłów i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Choroszcz
realizuje zgodnie z umową Nr Or-V.272.25.2011 z dnia 06.12.2011 r. Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Wykonawca
został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa jest zawarta na okres od l
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ad.2- W 2012 roku z tereny gminy Choroszcz zostało odłowionych i przyjętych do
schroniska 42 psy.
Ad.3- W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł: Koszt Schronisko ryczałt 48 000 zł, - koszt zwierzęta poszkodowane w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach, za
wykonanie usług weterynaryjnych - l 972 zł - razem: 49 972 zł.
Zastępca Burmistrza
Mirosław Żal e ws k i

Ciechanowiec, dnia 11 września 2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

Urząd Miejski w Ciechanowcu odpowiadając na wniosek o
udzielenie informacji publicznej przesyła poniżej dane:
1. w 2012 roku gmina Ciechanowiec miała zawartą stałą umowę na
wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze :
Stowarzyszeniem na Rzecz Niesienia Pomocy dla Bezdomnych Zwierząt
„TEMPL" w Wasilkowie.
2. w 2012 r. zostało wyłapanych 38 sztuk psów bezdomnych przez ww.
schronisko i utrzymywanych na koszt gminy.
3. w 2012 roku koszt realizacji całego zadania wynosił - 42.435,00 zł.
Forma płatności jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku oraz
opłata stała miesięczna.
Sporządził:
Radziszewski W

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action-pnnt&_uia-iłj6:jiiuuA-.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<ug__czeremcha@zetobi.com.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 13:56

•

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04.09.2013 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urzśd Gminy Czeremcha
przesyła informacje w przedmiotowej spawie.
Ad. i. Gmina Czeremcha w 2012 r. miała podpisani urnowe obowiśzujscś od 01.02.2012 r.
do 31.12.2012 r. w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierzśt z terenu Gminy Czeremcha
oraz zapewnienia im opieki z ,,Gajne Łśki Firma Wielobranżowa Aldona Elżbieta
Kulesza z siedzibś w Wasilkowie przy ul. Gajnej 36, NIP 9961865799, REGON 200405676
Ad. 2. W 2012 r. z terenu Gminy Czeremcha zostało wyłapanych 10 bezdomnych psów.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania polega]ścego na w y ł a p y w a n i u bezdomnych
zwierzśt z
terenu Gminy Czeremcha oraz zapewnienia im opieki w roku 2012 przedstawia się
następuj ś co:
4 920,00 zł brutto za opłaty miesięczne stałe do urnowy na wyłapywanie i odbieranie
bezpańskich zwierzśt w celu zapewnienia opieki (cena jedn. 615,00 zł) oraz 12 300,00
zł za odebranie bezpańskich zwierzśt
(10 bezdomnych psów cena jedn. l 230,00 zł ).
Łśczna kwota: 17 220,00 zł.

Stowarzyszenie Obrona Zwierzśt, KR S 0000292939,
organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest
ochrona zwierzśt., zwraca się z uprzeims probś o udzielenie informacji
publiczne] na temat sposobu i skutków w y k o n y w a n i a zadania ,,opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ust. awś o
ochronie zwier. z.śt.

3. jaki był W 2012 P. koszt ;:eal
forma płatnoci. za opiekę (jednoi
ryczałtowa, oparta na bieżscej <:-.
opiekś, inna)?
Podstawa prawna naszej próby:
Ustawa z dnia 6 wrzenia
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. V. . 2001, Nr 1.12, póz.
1198: .

2013-09-06 l'

Czyże, 2013-09-06
S.1431.29.2013
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ochrony
zwierząt. Urząd Gminy Informuje, co następuje:
Ad. l

Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska.
Radysy 13.
Ad. 2

W 2012 r. wyłapano 3 sztuki psów.
Ad. 3

W 2012 r. koszt 4.050,00 zł.

Z poważaniem
Zenaida Gierasimiuk
Sekretarz Gminy

Roundcube Webmail :: udostępnienie informacji publicznej
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udostępnienie informacji publicznej
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Sekretarz <sekretarz@czyzewosada.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 11:07

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=s63&_mbox=.

Czyżew-Osada dn

Czyżew dn. 2013.09.11

OR. 1431. 17. 2013

Pani Agnieszka
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Urząd Miejski w Czyżewie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 4 września 2013r. uprzejmie informuje, co następuje:
Ad. 1. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem dla zwierząt „ Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Zygmunt Dworakowski" 12-230 Biała Piska Radysy 13. Okres obowiązywania umowy - do dnia
31.12.2013r.

Ad.2. Aktualnie w schronisku przebywają 4 psy bezdomne pochodzące z terenu
gminy, l został adoptowany.
Ad.3. W roku 2012 wydatkowana została kwota 2.700,00 zł na realizację zadania (
opłata jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku).

Andrzej Załuski
Sekretarz gminy
Urząd Miejski w Czyżewie
ul. Mazowiecka 34

tel. 086 2760 540 lub 0862755036
e-mail: sekretarz@umczyzew.pl
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=56&_mbox=.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski Dąbrowa Białostocka <dabrowab@beep.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat,pl>
10.09.2013 13:24

Dąbrowa Białostocka, 10.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

OR. 1431. 29. 2013

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
05.09.2013r. informuję, że:
1. Gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie
gminy Dąbrowa Białostocka oraz utrzymywanie tych zwierząt w schronisku
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, Biała Piska.
2. Szacunkowa ilość zwierząt ok.30 szt.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe 3240 zł miesięcznie.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski

-m i "5 nri i A 1 c .n

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=28&_mbox=..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Anna Kotowska <a.kotowska@dobrzyniewo.pl>

Odbiorca
Data

<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.201314:15

f

l Cdi

1 *«—«—#1 ; -

A d . l . Tak. W 2012 roku bezdomne zwierzęta w Gminie Dobrzyniewo Duże były wyłapywane przez
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w Radysach.
Ad.2. W 2012 roku odłowiono 13 psów.
Ad.3. Koszty realizacji całego zadania w 2012 roku wynosiły 35 424 zł, płatne ryczałtowo.
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8766 (20130905)

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

17411 Drohiczyn, ul. KrasMfwsktego .
teLOttf 6565263, fax086f 6667080
H1P5444KP34M, REG. OOOS2888C

Drohiczyn, dnia 10.09.2013r.

RG.1431.6.2013.SZ
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul.ll Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.09.2013r
informuję:
1. Gmina w 2012 roku posiadała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Niesienia
Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL" ul.Gajna 36,16-010 Wasilków.
2. W 2012 roku na terenie miasta i gminy Drohiczyn odłowiono 22 bezdomne psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku przedstawia się następująco:
- ryczałt - 7.380zł
- opłata jednorazowa za odłowienie 22 bezdomnych psów - 20.295zł
Podmiot udostępniający informację: Wojciech Borzym Burmistrz Drohiczyna
Osoba wytwarzająca informację: Sylwester Zgierun
BURMISTRZ
Ź? Borzym
mgr inż-Wnech
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Sekretariat <gmina@dubicze-cerkiewne.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 13:35

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) udzielam informacji na oficjalny wniosek z dnia 5 września 2013r. jak niżej:
1. W 2012r. Gmina Dubicze Cerkiewne miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt i
zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Biała Piska, Radysy 13.
2. W 2012 roku zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było: 7 psów dorosłych, 7
szczeniąt.
3. Koszt realizacji całego zadnia w 2012 roku wyniósł 16 300,00 zł (płatność ryczałtowa)
Podmiot udostępniający informację publiczną:
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne
Informację wytworzył i odpowiada za jej treść:
Krystyna Onopryjuk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

2013-09-1622

Roundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek- Gmina Dziadkówice

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2121&_mb.

Odpowiedź na wniosek- Gmina Dziadkowice

Nadawca

Katarzyna Żukowska
<katarzyna.zukowska@ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 13:28

Witam,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 6 września 2013 r. udzielam odpowiedzi
wg. klucza zadawanych pytań:
1. Gmina Dziadkowice w 2012 r miała podpisana umowę z "Gajne Łąki Firma Wielobranżowa"- Aldona Elżbieta
Kulesza z siedzibą w Wasilkowie, ul. Gajna 36
2. w 2012 r ostały wyłapane i utrzymywane na koszt Gminy Dziadkowice 3 psy
3. Koszt zadania wyniósł 2.767,00 zł (jednorazowa opłata za umieszczenie schronika), ponadto miesięcznie była
wnoszona opła za tzw. gotowość do wyłapania i utrzymania zwierząt- koszt roczny w 2012 r - 7.380,00 zł
Z poważaniem
Katarzyna Żukowska/UG Dziadkowice
podinsp. ds. zagosp. przest. i mienia komunał.

tel 85 65 65 900
fax. 85 65 65 904

U RZĄD G M l N Y FiUF-fW"
16-424 Filipów, ul. Garbaska ?
woj. podlaskie
tel./fax 087 569-60-8'

FlhpÓW,2013-09-05

Or. 1431.31.2013
Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Filipów
informuje,że:
Ad. pkt.l.
W 2012 r. Gmina Filipów miała i nadal ma zawartą urno we na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i
zapewnienie im opieki ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło Giżycka.
Ad pkt. 2.

W 2012 roku zostało odłowionych 8 psów i utrzymywanych na koszt gminy, w tym l pies został
oddany do adopcji.
Ad.pkt.3.
Koszt realizacji całego zadania w gminie wyniósł 15 380 zł. Forma płatności jest oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w w/w schronisku.
Z up. W O J T A
Malgorzata Remiszewska
PODINSPEKTOR

Roundcube Webmail ;: Re: Wniosek o udzielenie informacji publicznejhttps://pocztaxal.pl/?_task^mail&_action^print&_uid^8&_rnbox^INBOX
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Re: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
informatyk <mformatyk@giby.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>

Cdi.p!

04.09.2013 07:42

Giby, dnia 04 września 2013 r.
Urząd Gminy Giby
Giby 74A, 16-506 Giby

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 września 2013r Urząd Gminy Giby informuje, że:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki^

Ad. 1.
Urząd Gminy Giby ma podpisaną umowę na odławianie, transport i opiekę bezdomnych zwierząt z terenu gminy Giby z Pensjonatem d!a zwierząt „Cyganowo" Czesław Anzel, ul.
Mickiewicza 44, 16-500 Sejny
2. Jakie s-ą zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

Ad. 2
W 2012 roku zostały odłowione 3 psy, natomiast średnia liczba utrzymywanych psów w Pensjonacie dla zwierząt „Cyganowo" na koszt gminy Giby wyniosła 24 sztuki w 2012
roku.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadaniu i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierzaj przebywających pod opieką, inna)?

Ad. 3
Koszt realizacji calego zadania w 2012 roku wyniósł 66 320. 74 zt brutto. Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w Pensjonacie dla zwierząt z terenu gminy Giby

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Giby

Ireneusz
Czerniawski
From: podlaskie soz [mailto:podlaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:25 AM
To: urzad.Hieisk; .LUI zad. a L: g ustow.pl.; grDJna.:.a..UQu>Łovv^home.p]; u: 2 jd;g.'baka!a?zewy,pi; baigiows^barglow.dt.pl; ug„.k.l.a.!Q.wJsz.a..@.wp,pi; prezydent^' 1 u m. b i a ł y stok.pl;
uni,g;bieisk-poa'd:" ; Ki pi; yrnnui^bieibkpodiaskj.Rj; ug.@gniiriabocy.i pi; um.bi~ansk@bfansk.podlaskie.pl; sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl; urzad@choroszcz.pl;
info@ciechanowiec.pl; um@czarnabialostocka,pl; ug„czeremcha@zetobi,com.pl; ugczyze@ugczyze.pi; sekretariat@czyzewosada.pl; dabrowab@beep.pl;
kancelaria@dobrzyniewo.pl; um@drohiczyn.pl; gmina@dubicze-cerkiewne.pl; ugdziadkowice@post.pl; sekretariat@filipow.pl; giby@bl.jst.net.pl;
u rzadgoniadz@ biały stok. home.pl; uggrabowo@interia.pl; sekretariat@um.grajewo.pl; uggrajewo@onet.pl; ug_grodzi sk@zetobi.com.pl;
sekretariat@ug.grodek.wrotapodlasia.pl; hajnowka@hajnowka.pl; grnina@gmina-hajnowka.pl; ugjanow@zetobi.com.pl; gminajasionowka@wp.pl; gmina@jaswily.iap.pl;
urzad@jedwabne.pl; ugjeleniewo@pro.onet.pl; sekretariat@juchnowiec.grnina.pl; kleszczeleum@fr.pl; ug@kiukowo.pl; burmistrz@knyszyn.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt. KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierzał, 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 pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

l. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki'.1

2 jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

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

Goniądz, dnia 16.09.2013r.
RGN.6140.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 września 2013r. o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że
1. Gmina Goniądz w 2012r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
utrzymanie

oraz

ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysy 13, 12-230 Biała Piska

prowadzonym przez Panią Grażynę Jadwigę Dworakowską.
2. W 2012r. na terenie gminy wyłapano 10 psów , a utrzymywanych na koszt gminy było 35
psów.
3. W 2012r. koszt realizacji całego zadania wynosił 39600zł brutto. Za wyłapywanie i utrzymanie
psów w schronisku ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc bez względu na
liczbę odłowionych i utrzymywanych zwierząt.

Z up. Burmistrza
Inspektor
Danuta Wilczewska

URZĄD MIASTA GRAJEWO
A. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
e!. 086-273-0-800, fax 086-273-0-803

Grajewo 2013,09.05
GK.6140.10.2013

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04 września 2013
roku Urząd Miasta Grajewo uprzejmie informuje, że:
ad1
Gmina miejska Grajewo w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
i zapewnienie im opieki z firmą EKO-AR Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Koleśniki 2; 19-314
Kalinowe - siedziba Schroniska -Ruska Wieś koło Ełku.
ad.2.
Z terenu miasta Grajewo w roku 2012 odłowiono 78 bezpańskie psy.
ad.3.
Kwota przeznaczona na ten cel to 93.500,00zł.

URMISTRZA

Grajewo,dn. 06.09.2013r.
R-RG.6140.12.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.09.2013 r. o udzielenie informacji
publicznej, dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy
Grajewo niniejszym informuje, że:
1. Stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina Grajewo w 2012 r.
miała podpisaną z Hodowlą Psów Rasowych - Schronisko "SIANOŻĘC" Bogdan
Lauryn, ul. Sianożęć 3, 16-400 Suwałki.
2. W ciągu 2012 roku Gmina Grajewo utrzymywała miesięcznie do 7 szt psów w
schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wyniósł - 20949,92 zł. Forma
płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
4. W roku 2012 zostało odłowionych 61 psów, które przekazano do schroniska.
Z poważaniem
Ryszard Stefanowicz Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Gminy Grajewo

i
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Informacja publiczna
Krzysztof Sawko <sawko@gminagrodzisk.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.201308:31

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.09.2013 roku o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Grodzisk
informuje:
1. Gmina Grodzisk w roku 2012 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki ze Stowarzyszeniem "TEMPL" w Wasilkowie.
2. W roku 2012 z terenu gminy Grodzisk odłowiono i dostarczono do schroniska 18 bezdomnych psów
3. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia w roku 2012 zamknął się kwotą 24599,00 złotych (opłata jednorazowa
za odłowienie zwierzęcia + miesięczna opłata stała).
Inspektor
Krzysztof Sawko

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8777 (20130908)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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WÓJT GMINY GRÓDEK

i ul. A
3 Chcdkiewiczów 2
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tel. 8$ 716-06-G*. :ax 95 718-06-84

Gródek, dnia /^-

3

2013 r,

OŚ.143L7.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 września,2013 r., ó' udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuje, jak niżej,
Ad. l
Gmina Gródek w 2012 r. posiadała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała-Piska, na odławianie i odbiór
bezdomnych psów z terenu Gminy Gródek, w tym przewiezienie i umieszczenie zwierząt
w w/w schronisku dla zwierząt.
Ad. 2
W 2012 r. z terenu Gminy Gródek zostało odłowionych i umieszczonych w schronisku dla
bezdomnych zwierząt 28 psów.
Ad. 3
Wysokość środków jakie gmina przeznaczyła na realizację w/w zadama w 2012 r. wyniosła
37 200,00 zł przy ryczałtowej opłacie za umieszczenie zwierząt w schronisku.

oundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...
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Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji
publicznej - monit
Jarosław Grygoruk <j.grygoruk@hajnowka.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201308:18
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.09.2013r.
uprzejmie informuję co następuje.
Ad.l Gmina Miejska Hajnówka odławia bezdomne zwierzęta z terenu miasta. Odłowy prowadzi
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek. Hajnówka ul. Słowackiego 29. Zadanie w
zakresie odłowów bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad nimi realizowane jest w
ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych „ Zapobieganie
bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta
Hajnówka".
Ad.2 W schronisku na koniec 2012 r. przebywało 180 psów. Urząd Miasta dysponuje
zbiorczymi miesięcznymi zestawieniami oraz protokołami przyjęć i adopcji psów ze
schroniska. W okresie tym przyjęto 108 psów, natomiast 81 zostało adoptowanych.
Ad. 3. Stowarzyszenie realizuje zadanie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych „ Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie
schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka. Kwota przewidziana w
konkursie to 70 tyś. zł.

W dniu 2013-09-30 10:38, Urząd Miasta Hajnówka pisze:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Data:Sat, 28 Sęp 2013 15:05:40 +0200
Nadawca:podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
Adresat: < urząd. miejski@urzad.auqustow.pl>, <sekretariat(a)uq.bialowieza.pl>,
<uqqrabowo@interia.pl>, <uqqrajewo@onet.pl>,
<hainowka@hainowka.pl>, <uq@klukowo.pl>,
<uqkrypno@podlaskie.pl>, <sekretariat@kuleszek.pl>,
<uqmplock@4lomza.pl>. <urzad@nowepiekuty.pl>,
<uqnd@poczta.onet.pl>, <sekretariat@uq.poswietne.wrotapodlasia.pl>,
<sekretariat-umstawiski@stawiski.pl>, <orq@um.suwalki.pl>,
<wo1t@wiza1nv.pl>, <qmwm@op.pl>. <qmwm@op.pl>,
<sekretariat@zawadv.pl>

Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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wniosek o udzielenie informacji publicznej
Piotr Chilimoniuk <p.chilimoniuk@gmina-hajnowka.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
„JJI

05.09.2013 14:29

Hajnówka, dnia 05.09.2013

W związku z otrzymanym w dniu 04.09.2013 r. poczta elektroniczna wniosku o
udzielenie informacji publicznej poniżę] Przesyłamy odpowiedzi poczta
elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia
ul. Gajna 36, 16-010 Wasilków

Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL",

17 bezpańskich psów

płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa
oparta na bieżące] ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna!?

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Janów <gmina@janow.com.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.201309:10

Janów, dnia 06 września

2013 r.

W związku z wnioskiem z 04 września 2013 r. dotyczącym udzielenia
informacji niniejszym informujemy:
Ad. l, 2, 3 Gmina Janów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i w związku z tym nie poniosła kosztów na realizację w/w
zadania.
Z up. Wójta
Jerzy Pogorzelski
Sekretarz Gminy
From: podlaskie soz
Sent: Wednesday, September 04, 2013 1:11 AM
To: qm i na@iasionowka.pl ; qmina@ianow.com.pl ; uqkolno@gminakolno.pl ; gmina @m ilejczyce.pl ;
gmina, m iastkowotą) vp.pl ; sekretariat@umczyzew.pl ; Urzad.Mieiski@urzad.auqustow.pl ;
ugperlejewo@wp.pl ; sekretariat@gminalomza.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. 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 2012 r.?

3. jaki był w 2012 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)?

7011-09-06 17:0
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Jasionówka, dn. 04.09.2013 r.
Or-1.1431.36.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.09.2013 r. informuję, co
następuje:
1)

w 2012 r. Gmina miała umowę ze schroniskiem zwierząt w Radysach, gm. Biała Piska;

2)

w 2012 r. wyłapano 14 bezdomnych psów, na koszt Gminy utrzymywano łącznie 23 psy;

3)

koszt zadania wyniósł 25,2 tyś. zł, płatności miesięczne ryczałtem.

Z up. Wójta
Andrzej Kloza
Sekretarz Gminy
Wiadomość ta jest przeznaczona 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. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera. Dziękujemy.

Tńe Information transmitted is intended only for tńe person or entity to which it is
addressed and may contain confidential or privileged materiał. Any review,
retrąr.smission, dissemination or other use of, or taking of any action m reliance upon,
this information by persons or entities other thąn the intended recipient is prohibited.
If you receiyed this in error, please notify the sender and deiete the materiał from
your computer. Thank you.

->m i no n c TJ ./i c

Jaświły, dnia 2013.09.06
Wójt Gminy Jaświły
pow. Moniecki
woj. podlaskie
Jaświły nr 7
19-124 Jaświły
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 4
września 2013r. informuję, że:
1. Gmina Jaświły w 2012r. ma podpisaną umowę na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska na
okres od 4 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2013r.
2. W 2012r. wyłapano i utrzymywanych na koszt gminy jest 25 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł za 2012r. kwotę 15.243,00zł, forma płatności
ryczałtowa za każdy pełny miesiąc.
Marek Jarosz
Zastępca Wójta
Gminy Jaświły
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Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Podatki <podatki@jedwabne.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 14:18

Original Message
From: Podatki
To: urzad(o)jedwabne.pl
Sent: Tuesday, September 10, 2013 9:22 AM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem w 2012 r, miał podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach.
2. w 2012 r. wyłapanych z terenu gminy Jedwabne było 55 psów. Koszt za wyłapanie i utrzymanie bezdomnych
zwierząt wyniósł 27 600 zł.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania(wyłapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w
schronisku) wyniósł 27 600 zł; forma płatności -ryczałt.

Z poważaniem
Edyta Krystowczyk
.Informacja programu ESET NOD32 AntMrus, wersja bazy sygnatur wirusów 8781 (20130909)
została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8782 (20130910)
Wiadomo^4> została sprawdzona przez program ESET NOD32 AntMrus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Urząd Gminy
16-404 Jeleniewo
ul. Słoneczna 3

Jeleniewo. dn. 06.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Wójt Gminy Jeleniewo w odpowiedzi na otrzymanego emaila z dnia
04 września 2013 roku w sprawie o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt informuję, iż:
Projekt programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jeleniewo - został podany do publicznej wiadomości w dniu 11 lutego 2013 r.
oraz wysłany do zaopiniowania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach.
Po 21 dniach od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach dotyczących powyższego
projektu programu nie wpłynęły negatywne uwagi, spostrzeżenia, pozytywnie zaopiniował
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach.
Uchwalą Nr XXIII. 141.2013 Rady Gminy Jeleniewo w dniu 25 marca 2013r., przyjęła do
realizacji program walki z bezdomnością zwierząt na terenie gm. Jeleniewo.
Posiadamy zawartą umowę ze schroniskiem na: wyłapywanie (odławianie), transport,
kastrację lub sterylizację oraz zapewnioną im opieką całodobową.
Umowa została zawarta w dniu 20 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Hodowla Psów Rasowych Schronisko „SIANOŻĘC"
ul. Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki.
Telefon stacjonarny 87 563 01 73
Telefon komórkowy 606 493 823
Gmina posiada zawartą urno we z lekarzem weterynarii zapewniającą całodobową pomoc
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W 2012 roku z terenu naszej gminy przebywało w schronisku 5 sztuk psów, w tym l sztuka
padła w schronisku, l sztuka adoptowana. Obecnie w schronisku SIANOŻĘĆ
utrzymywanych jest 3 sztuki psów, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku dokonujemy na
podstawie faktury w rozliczeniu miesięcznym.
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.
Na realizację zadań w 2012 roku Gmina Jeleniewo przeznaczyła środki w wysokości
15 tyś. zł.
Na realizację zadań w 2013 roku Gmina Jeleniewo przeznaczyła środki w wysokości
11 tyś. zł.

Sporządziła: Anna Truchan

WÓJT GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
\^

Juchnowiec Kościelny 13,09,2013
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16*061 jŁ*cJvi0wi«c Ko&cłslny

ORG. 1431.51,2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

„podlaskie soz podlaskie@obrona-zwierzat.pl

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny udziela odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania ;
l Gmina Juchnowiec Kościelny w roku 2012 miała zawartą umowę z schroniskiem dia
Bezdomnych Zwierząt Raclysy 13 12-230 Biała Piska .
2, W roku 2012 zostało odłowionych l O szt bezpańskich psów
3.W/w zadania finansowane były z budżetu gminy na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej
opłacanej miesięcznie w wysokości 3700 zi wykonawcy wymienionemu w pkt.l

arcinowtcz

Kleszczcie, dnia"-' września 2013 r.
OKR. 1431.22.2013.B W

Pani Agnieszka Lechowici
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na e-mail z dnia 04.09.2013 r, w sprawie udostępnienia informacji
publicznej udzielam odpowiedzi na zawarte w nim pytania:
1. W 2012 r. Gmina Kleszczcie nie posiadała zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.
W przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt był zlecany odłów doraźny
Stowarzyszeniu Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL"
w Wasilkowie.
2. W 2012 roku zostało odłowionych z terenu gminy Kleszczele 5 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2 0 1 2 r. wyniósł 15.134,94 zł. Opłata była jednorazowa
i obejmowała odłów bezdomnych psów oraz ich transport l zapewnienie opieki
w schronisku.

Informację utworzyła i udostępniła:
Barbara Wiercińska- podinspektor d/s ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
tel. 85 68 18004 wew. 17

•
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Knyszyn dnia, 06.09,2013 r.
Or.1431,44,2013

Agnieszka Lechowici
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do lut.
Urzędu w dniu 04.09.2013 r. podaję żądane informacje zgodnie 2 dyspozycją att 10 ustawy z dnia 6
września 2011 r. o dostęp do informacji publicznej (Dz, U. z 2001 Nr 112, poŁ 1198 z poin, im.)
\. W 2012 roku gmina Knyszyn miała podpisaną stalą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i lapewnienie im opieki z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 1S, 12-230
Biata Piska,
2.

Gmina nie posiada zbiorczych danych dotyczących ilości wyłapanych zwierząt.

3. Koszt reataacji całego zadania: 2 742,90 it- wynagrodzenie płatne ryczałtowo za każdy pełny
miesiąc.

Podmiot udostępniający informację; Urząd Miejski w Knyszynie, ul, Rynek 39,19-120 Knyszyn
Osoba, która wytworzyła informację Urszula Gołko
Osoba, która udostępniła informacją: Krzysztof 8agiński
Data udostępnienia informacji: 06.09.2013 r.
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INFORMACJA PUBLICZA
Urszuka Gołko <urszula.golko@knyszyn.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 14:42

Informuję, iż na terenie Gminy Knyszyn w 2012 roku zostało odłowionych 12 psów.

l
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Kobylin-Borzymy , 4 . 09 . 2013-09-04

OR. 1431 .28 .2013
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej , który
wpłynął do Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy dnia 4 września 2013 roku w formie e-mail ,
informuję :
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
Tak. Gmina miała podpisaną stałą umowę z „ Gajne Łąki „ FIRMA Wielomranżowa
- Aldona Elżbieta Kulesza z siedzibą w Wasilkowie przy ulicy Gajnej 36 ( umowa na
czas określony obowiązująca od l marca 2012 do 31 grudnia 2012 roku ) .
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach , kotach ) wyłapanych i / lub
utrzymywanych na koszt Gminy w 2012 roku ?
Tak. Odłowiono 7 sztuk psów ( suka + 6 sztuk szczeniąt ) i umieszczono w
schronisku - koszt 6.457 ,50 zł.
3. Jaki był w 2012 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 ) ?
Opłata miesięczna - 500 zł netto + podatek WAT
Opłacono za 8 miesięcy na kwotę - 4.920 zł.

= 615 zł brutto.

W 2012 roku koszt całego zadania wyniósł:
4.920 zł ( opłata za 8 m-cy ) + 6.457,50 zł. ( za odłowienie i umieszczenie w
schronisku ) = Łącznie - 11.377 , 50 zł.
Informację przygotowała :
Stypułkowska Teresa
Urząd Gminy Kobylin-Borzymy.

Wójt Gminy
Wojciech Mojkowski

Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2052&_mb..

wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jarosław Pomichowski <jpomichowski@kolno.home.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 13:40

Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w Państwa wniosku informuję;
Ad.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kolno prowadzi Schronisko Dla Zwierząt, Jerzy
Kubrak z siedzibą w Kolnie, ul. Wesoła 12 z którym to podmiotem Urząd Miasta ma podpisaną umowę na cały
rok oraz Straż Miejska w Kolnie jako jednostka organizacyjna.
Ad.2. W 2012r. odłowiono i umieszczono w schronisku 24 szt. bezdomnych psów z terenu miasta Kolno.
Ad.3. Koszt realizacji zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wyniósł - 64
944.00 zł. brutt i został opłacony w formie miesięcznego ryczałtu.
Z poważaniem
Jarosław Pomichowski
Urząd Miasta Kolno
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Kolno, dnia 05,09.2013 r.

RG.6140.33.2013.AJ2

Agnieszka Lechowie/
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 04,09.2013 r. informuje jak poniżej:
ad i) Gmina Kolno w 2012 r. nie miała zawartej umowy o charakterze stałym, ze
schroniskiem dla zwierząt. Bezdomne zwierzęta umieszczane były w schronisku
każdorazowo, na podstawie odrębnych zleceń.
ad2) W 2012 r. z terenu gminy Kolno zostało odłowionych 21 bezpańskich psów.
ad3) Całkowity koszt jaki poniosła Gmina w 2012 r. wyniósł 13.350,00 zł. Za
każde umieszczone zwierzę w schronisku Gmina uiszczała jednorazowa opłatę,
która obejmowała odłowienie, umieszczenie w schronisku oraz bezterminowe
utrzymanie bezdomnego zwierzęcia.
Zup.
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Kolaki Kościelne, dnia 13 września 2013 r.

Pani Agnieszka Lechowie?
prezes Stowarzyszeń ia
Obrona Zwierzył

W odpowiedzi na wniosek

o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013 r.

informuję:

1. Problem bezdomnych zwierząt na terenie Gmin\ Kolaki Kościelne nie występował,
G m i n a nie m i a ł a podpisanej u m o w y z firma zajmująca się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W
przypadku w y s t ą p i e n i a problemu bezdomnych zwierząt. G m i n a zleci wyspecjalizowanej firmie
odłowienie w/w zwierząt.
2. Brak clamch
3. Brak danych

Korycin dn. 05.09.2013r.

GR.6142.5.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Nawiązując do otrzymanego wniosku z dnia 04 września 2013r. o udostępnieniu informacji
publicznej, Urząd Gminy Korycin woj. podlaskie informuje jak niżej:
1. Zgodnie z Obwieszczeniem nr 7/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2012r./ Dz.
Urz. póz.32 z dnia 3 stycznia 2013r./ w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin
„Kumiałka- Biebrza" od 03 stycznia 2013 roku Gmina Korycin przekazała zadania
dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt dla Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza" z
siedzibą w Korycinie ul. Słowiańska 14.
2. Gmina w 2012 r. nie podpisała z nikim stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.
Doraźnie na zgłoszenie Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych
Zwierząt „Templ" ,w Wasilkowie ul. Gajna 36 wyłapało :
- w 2012 roku - 2 szt. ( pies) - koszt
w schronisku).

Informację przygotował :
Stanisław Kopciewski
- inspektor

2 952,00 zł.( opłata jednorazowa za umieszczenie
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Krasnopol, 17 września 2013 r.

OG. 143 1.1 53.20 1 3
AGNIESZKA LECHOWICH
PREZES
STOWARZYSZENIA
OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 4 września 2013 r, o udostępnienie informacji
publicznej (dała wpływu da Ł/G - 04.09.2013 r. (idź. 2640) informuję, co następuje:

Do pkt. l .
„Pensjonat dla Zwierząt „Cyganowo", ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny.
Do pkt. 2,

Stan na koniec 2012 r. - 17 psów,
- O kotów.
Do pkt. 3.
l ) ogółem w 201 2 r. - 32.936,83 zł.
Odpowiedzi do ppkt. 1) udzieliła: Lucyna Namiotko - inspektor, ds. księgowości budżetowej.
2) miesięczne zestawienie ilości psów.
Odpowiedzi do pkt. l i 2 oraz J ppkl 2) udzieliła: Magdalena Puczylowska - Z-ca Kierownika USC.

loundcube Webmail:: odpowiedzna wniosek z4 września 2013 opi...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=76997&_mbo.

odpowiedz na wniosek z 4 września 2013 opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Jerzy Citko <sekretarz@krynki.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 15:09

Pyt l w roku 2012 gmina miała stałą umowę- Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla bezdomnych
Zwierząt ul. Bystry 26 11-500 Giżycko.
Pyt 2 zestawienie to l szuka i 9 szt. szczeniąt
Pyt 3 jednorazowa płatność-8610 zł.
Citko jerzy.

URZĄD GMINY
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Kulesze Kościelne, dn. 30.09.2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

Udzielenie informacji publicznej

Ad. 1. „Gajne Łąki" Firma Wielobranżowa - Aldona Elżbieta Kulesza ul. Gajne 36,16-010
Wasilków.
Ad.2. Nie zachodziła potrzeba wyłapywania zwierząt.

INSPEKTOR
Teresa Gierałtowska
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Burmistrz

Lipska

16-315 Lipsk n. Biebrzą, ul. Żtobikowskiego 4/2,
tel. /0-8 7/ 6422703, fax 6422705, e-mail: gmi>ia(ajjipsk.pl

Znak: Or. 1431.31.2013

Dnia: 06.09.2013 r.

W odpowiedzi na Pani Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję:
Ad.l.
Gmina Lipsk miała i ma zawartą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we wsi
Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wyłapywanie i opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi psami
z terenu naszej gminy.
Ad.2.
Ilość psów wyłapanych w 2012 r. w gminie Lipsk - 15 szt., utrzymywanych w schronisku 26szt.
Ad.3.
Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie wyniósł w
roku 2012 - 29 761,16 zł. Forma płatności za w/w zadanie miesięcznie w formie ryczałtu.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-94&__mDox-...

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Łapach <sekretariat@lapy.podlasie.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>

Cdl.pl

16.09.2013 15:47

Witam
Udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:
Ad.l) Gmina Łapy usługę realizacji zadań związanych z postępowaniem z bezdomnymi zwierzętami zleciła
własnej spółce gminnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Łapach.
Ad.2) W 2012 roku wyłapano 79 sztuk zwierząt (73 dorosłe osobniki i 6 szczeniaków).
Ad.3) Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 77 715,60 zł. Płatności były realizowane co miesiąc.
pozdrawiam
Barbara Falkowska
Inspektor d.s obsługi sekretariatu
Urząd Miejski w Łapach
18-100 Łapy
ul. Gen.Wł. Sikorskiego 21
tel. (85)715 22 51 (85) 715 27 49
fax (85) 715 22 56
e-mail: sekretariat@lapy.podlasie.pl
From: podlaskie soz
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:25 AM
To: kobylinb@wp.pl ; kolno@ihome.pl ; ugkolno@ugkolno.internetdsl.pl ; gminakolaki@op.pl ;
korycin@kki.net.pl ; ugkras@op.pl ; kancelaria@krynki.pl ; ug krypno@zetobi.com.pl ; kuleszek@hi.pl ;
ugkuznica@poczta.onet.pl ; qmina@lipsk.pl ; sekretariat@lapy.podlasie.pl ; ratusz@um.lomza.pl ;
sekretariat@lomza.powiatlomzynski.pl ; ugmplock@4lomza.pl ; budmiastkowQ@op.pl ;
ugmich@michalowo.ug.gov.pl ; gmina@mielnik.com.pl ; milejczyce@etob.bialystok.pl ; monki@um.pl ;
narew@narew.qmlna.pl ; qmina@narewka.pl ; ugpiekuty@pro.onet.pl ; ugnowinka@poczta.onet.pl ;
umnowogrod@wp.pl ; ugnd@poczta.onet.pl ; ug nurzecst@zetobi.com.pl ; ugorla@orla.pl ;
ugperlejewo@4lomza.pl ; ugpiatnica@doc.pl ; plaska@home.pl ; poswietne@data.pl ; ug przerosl@op.pl ;
inwestycje@przytuly.powiatlomzvnski.pl ; ug punsk@pro.onet.pl ; ug raczki@pro.onet.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. 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
2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za

7(111-09-1622:3

Łomża, 16,09.2013 rok

WÓR. 1431,53.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
"Obrona Zwierząt"

i^
W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie
^sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Miasto Łomża w 2012 roku miało podpisaną umowę na
administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów przy ul. Wojska Polskiego 136 i odiów psów
bezpańskich z terenu miasta ze Stowarzyszeniem: "Łomżyńskie Towarzystwo Opieki Nad
zwierzętami.
Na koszt Miasta Łomża odłowiono i umieszczono wówczas 24] psów. Koszt
administrowania schroniskiem, dla bezpańskich psów oraz odłów psów bezpańskich w 201,2 roku
wyniósł 187 627,08 zł. Zgodnie z zawartą umową administrator obciąża Miasto kwotą ryczałtową
za administrowanie za jeden miesiąc oraz kwotą zryczałtowaną za odłów l szt. psa pomnożoną
przez ilość odłowionych i umieszczonych w schronisku psów bezpańskich w rozliczanym miesiącu.

STA

Informacji udzielił: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Karwowski
Wormacje sporządził: Administrator BIP Aldona Zientalska

RK, 1431,54.2013

Łomża, 16 września

r.

Pani
Agnieszka Lechowkz
Prezes

Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni*-.- informacji publicznej z dnia 4 września 2013 r.
informuję:
Ad.l) Gmina Łomża w 2012 r. posiadała zawartą ymowę na wyłapywanie
zwierząt ze schroniskiem we wsi Radysy l, Gmina Biała Piska.
Ad.2) tłośc zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - 13.
Ad.3) Oplata za opiekę w schronisku nad zwierzętami miała for me ryaałtu miesięcznego vv
wysokości 3350,00 zł brutto.

Z up.
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wniosek o udzielenie informacji publicznej - zwierząta
Beata Muniak <ugmplock@4lomza.pl>
'podlaskie soz' <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
30.09.2013 10:59

1.

Doraźne zlecenie na zapewnienie opieki zwierzętom Gmina Mały Płock ma
podpisane z:
Schronisko dla zwierząt Jerzy Kubrak, ul. Wesoła 12, 18 - 500 Kolno.

2.

Zbiorcze dane o ilości zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - l
suka z 6 szczeniętami.

3.

Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. - 7.257,00 zł

Beata Muniak - Sekretarz Gminy.

9nn-in.ni
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l 19&_mbox.

wniosek o udzielenie informacji publicznej uzupełnienie
Beata Muniak <ugmplock@4lomza.pl>
'podlaskie soz' <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201308:47

Grnina Mały Płock odłowiła 7 sztuk bezdomnych zwierząt (l suka i 6 szczeniąt).
Beata Muniak - Sekretarz Gminy

1 7\
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https://poczta.cal.pl/?_task=iTiail&_action=print&_uid=62&_mbox=.

odp informacja publiczna
Marzena Komorowska <marzena_komorowska@op.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 10:56

Urząd Gminy Miastkowo

2013r.

cal.pi
Miastkowo, 11 września

ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
Roi.1431.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4
września 2013r. uprzejmie informuję:
1. Gmina Miastkowo na wyłapywanie bezpańskich zwierząt w 2012 r.
miała podpisaną umowę z Wiesławą Rykowską,, Canis"- Ostrołęka, ul. Gen.
Sikorskiego 10/3.
2. W 2012r. odłowiono i oddano do schroniska 12 psów.
3. Za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku ponosiliśmy
jednorazową opłatę w wysokości 1845zł. Koszt realizacji całego zadania wyniósł:
22 140 zł.

Z poważaniem
Komorowska Marzena
inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

A i ~>
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loundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-83&_mbox-

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
ug <ugmich@michalowo.ug.gov.pl>
'podlaskie soz' <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.201309:32

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie
podlaskie@obrona-zwierzat.pl

W związku z pismem z dnia 04.09.2013 dotyczącym udostępnienia
informacji publicznej na temat bezdomnych zwierząt, Urząd Miejski w Michałowie
informuje:
Ad.l. Gmina Michałowo realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, zawarła w roku 2012r. następujące umowy:

A)

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała
Piska - wyłapanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnieni im opieki w schronisku.
B)
P.H.U. GROT s.c. Dariusz Krasowski i Irena Korolczuk, ul. Włościańska 7/1, 15-199
Białystok - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku rannych zwierząt.
C)
STRUGA S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, 88-111 Rojewo -odbiór, transport i
unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
D) Pan Piotr Tarasiewicz zam. Pieńki - prowadzący gospodarstwo rolne. Umowa na zapewnienie
miejsca na zwierzęta gospodarskie.

Ad. 2. W roku 2012r. wyłapano 10 psów i 8 szczeniąt.
Ad.

3. W roku 2012 Gmina Michałowo poniosła koszta w wysokości 16500 zł, była to forma opłaty

jednorazowej za umieszczenie psów w schronisku.

Z up. Burmistrza
/-/ Elżbieta Rosińska
From: podlaskie soz [mailto:podlaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:26 AM
To: kobylinb@wp.pl; kolno@home.pl; ugkolno@ugkolno.internetdsl.pl; gminakolaki@op.pl; korycin@kki.net.pl;
ugkras@op.pl; kancelaria@krynki.pl; ug_krypno@zetobi.com.pl; kuleszek@hi.pl; ugkuznica@poczta.onet.pl;
gmina@lipsk.pl; sekretariat@lapy.podlasie.pl; ratusz@um.lomza.pl; sekretariat@lomza.powiatlomzynski.pl;
ugmplock@4lomza.pl; budmiastkowo@op.pl; ugmich@michalowo.ug.gov.pl; gmina@mielnik.com.pl;
milejczyce@etob.bialystok.pl; monki@um.pl; narew@narew.gmina.pl; gmina@narewka.pl;
ugpiekuty@pro.onet.pl; ugnowinka@poczta.onet.pl; umnowogrod@wp.pl; ugnd@poczta.onet.pl;
ug_nurzecst@zetobi.com.pl; ugorla@orla.pl; ugperlejewo@4lomza.pl; ugpiatnica@doc.pl; plaska@home.pl;
poswietne@data.pl; ug_przerosl@op.pl; inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl; ug_punsk@pro.onet.pl;
ug_ra czki@pro.onet.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Mielnik, dnia 2013-09-13
WÓJT GMINY MIELNIK
UL. PIASKOWA 38
17-307 MIELNIK
OSO.1431.61.2013.UG

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013r. (data
wpływu 10.09.2013r.) informuję:
Ad. 1. W roku 2012 gmina Mielnik nie miała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Zadanie to wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Wyłapane zwierzęta
były przekazywane do współpracujących z gminą domów tymczasowych i tam czekały na adopcję.
Ad. 2. W roku 2012 zostało wyłapanych 13 psów. Przebywały one w domach tymczasowych na
koszt gminy Mielnik.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł ok. 4.000,00 zł, tj. koszt zakupu karmy do
utrzymywania psów w domach tymczasowych oraz szczepienia, leki i sterylizację.
WÓJT
Adam Tobota
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Odpowiedź na wniosek
b.dietrich@milejczyce.pl <b.dietrich@milejczyce.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 12:57
Milejczyce, dnia 04.09.2013 r.

GKOŚ. 6140.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Wójt Gminy Milejczyce w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 września 2013 r.
informuje, iż:
1. Gmina w 2012 r. posiadała zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla
Bezdomnych Zwierząt "TEMPL" z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Gajnej 36 na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt
2. w 2012 r. Gmina zleciła przyjęcie do schroniska w celu zapewnienia opieki 2 szt. psów.
3. Koszt realizacji całego zadania związanego z podpisaną umową w 2012 r. wyniósł 6150 zł (stała opłata
miesięczna) + koszt przyjęcia do schroniska bezpańskich psów w celu zapewnienia opieki 1845 zł.
Razem 7995 zł.

T A 1 ->

AA

AC "1O.CO

Mońki, dn. Q9.Q9.2Q!3r.

GK. 6140.152013

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej,

który wpłyną} do

tutejszego Urzędu dnia 04.09.201 3r. przekazuję następujące informacje:
L

Gmina Mońki w roku 2012 współpracowała ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Radysach gm. Biala Piska.
2,

W roku 2012 w schronisku przebywalo około 120 psów. Koty nie $tf odławiane,

J,

Oplata za odłów i umieszczanie oraz przetrzymywanie w schronisku zwierząt jest

ryczaltowa. Koszty poniesione przez gminę Mońki w 20I2r. na całe zadanie wyniosły
71 400zł.

, 81 6S1 i7SS,te

•' K M

Narew, 16,09,2013

GK, 1431.4.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4,09.2013,
informuje co następuje:
1. Gmina Narew w 2012 miała podpisana umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.
2. Gmina Narew nie posiada dokładnych danych o ilości zwierząt wy łapanych lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012,,
3. Koszt realizacji całego zadania to kwota 20 900 zł. Forma płatności za wyłapanie i
opiekę to oplata ryczałtowa,
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
gmina <gmina@narewka.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 12:10

Narewka, dnia 2013.09.06
Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Udzielam odpowiedzi na postawione pytania:
Ad. 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Podlaska,
Ad, 2. 74 psy.

Ad. 3. Ryczałtowa - 42.344,40 zł.
Z poważaniem
Podinspektor Alicja Łuksza
Urząd Gminy Narewka
Original Message
From: podlaskie soz
To: kobylinb@wp.pl ; koi no (g) ho me. p l ; ugkolno@ugkolno.internetdsl.pl ; gminakolaki@op.pl ;
korycm@kki.net.pl; ugkras@op.pl ; kancelaria@krynki.pl; ug_krypno@zetobi.com.pl; kuleszek@hi.pl;
ugkuznica@poczta.onet.pl; gmina@lipsk.pl; sekretariat@lapy.podlasie.pl ; ratusz@um.lomza.pl;
sekretariat@lomza.powiatlomzynski.pl ; ugmplock@4lomza.pl; budmiastkowo@op.pl ;
ugmich@michalowo.ug.gov.pl ; gmina@mielnik.com.pl; milejczyce@etob. bialystok.pl ; monki@um.pl;
narew@narew.gmina.pl ; gmina@narewka.pl; ugpiekuty@pro.onet.pl; ugnowinka@poczta.onet.pl;
umnowogrod@wp.pl; ugnd@poczta.onet.pl ; ug_nurzecst@zetobi.com.pl; ugorla@orla.pl;
ugperlejewo@4lomza.pl ; ugpiatnica@doc.pl ; plaska@home.pl; poswietne@data.pl ; ug_przerosl@op.pl ;
inwestycje@przytu.ly.powiatlomzynski.pl; ug_punsk@pro.onet.pl; ug_raczki@pro.onet.pl
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:25 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. 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 2012 r.?

7011-09-06 17:C

Urząd Gminy "Nowinka
16-304 Nowinka 33.woj. podlaskie
lei. 87 641~95-20,fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Nasz znak:
Ad V.1431.48.2013

Data:
05.09.2013r

A d . l . W 2012 roku Gmina Nowinka zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem w Radysach Biała Piska 12-230.
Ad.2. W 2012 roku przez w/w firmę został odłowiony jeden pies, który został
adoptowany.

Obecnie w tym schronisku przebywa jeden pies odłowiony na terenie

naszej gminy w 2011 roku.
Ad.3. W 2012 roku opieka nad bezdomnymi psami kosztowała Gminę Nowinkę
2.180, 00 zł, w tym: 1.450 zł - za odłowienie i umieszczenie w schronisku jednego psa,
a 730 zł - za sterylizacje suczki oraz leczenie. Suczka została adoptowana.

,W

\Y\vw.gminano\vinka.pl
N I P : 8-16-15-64-236. REGON: 0000790670987
Bank Spóid/.ick/.y w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020

Nowogród, /| 3 września 2013
RRO.fi140.f5.2013

Stowar/vs/Ł>tm> Obrona £

\V nawići/.aniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 0-1,09.2013 r.
udzielam odpowied?! na pylarmi:
1) Gmina Nowogród w 2012 r. miała podpisaną umowę *e „Schroniskiem dla Bczdomnydl
Zwierząt"' iKvo;:akowski 7y^munl, Jiadysy 13, gjti. LUaia Piska, k lorę lo realizuje zadania z
zaki^-u wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwier/ęUinii.
2) W 2012 r. /. lerctru gminy Nowogród odłowiono 27 psów.
T) Kos/.i t-eaE i/acj i zadania w ?.Q\7. r wyniósł 2 l 000 :/ł i byia to ophiUi ryć/a

m

Nurzec-Stacja dn. 09.09.2013r..
ORG.1431.36.2013
Wnioskodawca :
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Lechowicz
KRS: 0000292939
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie
e- maił : podlaskie@obrona-zwierzat.pl
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04 września 2013r.
( data wpływu do Urzędu Gminy) informuje:
1.
odn. pkt nr l - Umowa w sprawie wyłapywania, odbierania i zapewnienia opieki dla bezpańskich zwierząt z
terenu Gminy Nurzec-Stacja w 2012r. z :
„KALA „ F.W.
Karol Kulesza
ul. Gajna 36
16-010 Wasilków
oraz
Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy
Dla Bezdomnych Zwierząt
"TEMPL"
ul. Gajna 36
1 6 - 0 1 0 Wasilków
2.
odn. pkt nr 2 - zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzynanych (tabela)
Tabela - Ilość zwierząt odłowionych z terenu Gminy Nurzec-Stacja w 2012 roku.
W tym

miesi
Rokące
Ilości
•

! H!'
2012 "
IX.

~E

2
l

3

[};;

Pies
~ P

10 lat
-

i

Suka__
szczeniak
Przybliżony wiek
~l '
-

i
j

3 lata
T~
Siata

2~

j

-

Data

Miejscowość

' 17.03.2012r.

Nurzec-Stacja

28.09.2012r.

Nurzec-Stacja

.'i

(F

3.
odn. pkt nr 3 - całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012r. : 7749 złotych
w tym :
- ryczałt miesięczny - 492 zł.(12 x 492 = 5904 zł.),
- opłata za odebrane zwierzęta - 1845 zł..

Informacje wytworzył:
Krzysztof Popławski

Informację udostępnił:
WÓJT
Piotr Jaszcuk

w

Orla, dnia 9 września 2013 r.
OCU431.312013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając aa wniosek z dnia 4 września 2013 r, podaję następujące informacje:
Ad. l, W 2012 r. Gmina Orla udzielała doraźnych zleceń na odłów bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski,
w Radysaeh, z którym Gmina Orla zawarła umowę,
Ad. 2. W 2012 r. z terenu gminy Orla odłowiono i umieszczono w w/w schronisku
19 bezdomnych psów, w tym 9 szczeniaków,
Ad, 3. W 2012 r. łączny koszt realizacji zadania wyniósł 17100,00 zł. Forma płatni
jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Perlejewo, dnia 16 września 2013 r.

GG.6140.9.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Wójt Gminy Perlejewo w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 4 września 2013 r. uprzejmie wyjaśnia:
Ad 1. Gmina Perlejewo w roku 2012 miała zawarte stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt:
od 01.01.2012r. do 29.02.2012 r. - Firma Wielobranżowa „KALA" Karol Kulesza
z siedzibą w Wasilkowie, ul. Gajna 36
od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. - Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy
Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL" Aldona Elżbieta Kulesza z siedzibą
w Wasilkowie, ul. Gajna 36;
Ad 2. W roku 2012 z terenu Gminy Perlejewo odłowiono łącznie 10 szt psów.
Ad 3. Łączny koszt realizacji zadania w roku 2012 wyniósł 16.605,00 zł brutto w tym:
—

koszt odłowu bezdomnych zwierząt (10 szt.) - 9.225,00 zł:
opłata miesięczna stała w celu zapewnienia opieki (615,00 zł/mies.) - 7380,00 zł.
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Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Podatki Gmina Piątnica <podatkipiatnica@doc.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 12:58

Piątnica Poduchowna, 06.09.2013 r.

Urząd Gminy Piątnica
Ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
RPU.1431.3.2013

Urząd Gminy Piątnica przesyła informację z wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 r.
Odpowiedź ad 1.
Gmina Piątnica w 2012 r. posiadała stałą umowę z Panem Zygmuntem Dworakowskim Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, Gmina Biała Piska na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów
z terenu gminy.
Odpowiedź ad 2.
W 2012 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 44 szt. psów.
Odpowiedź ad 3.
Koszt realizacji tego zadania w 2012 r. wyniósł 29 997,00 zł. przy płatności ryczałtowej miesięcznej.
Z poważaniem
Antoni Włodkowski
Urząd Gminy Piątnica
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług
tel. 086-216-24-76
Strona BIP: www.ugpiatnica.doc.pl

2013-09-06 17:

U rząd Gminy Płask a

16-326 P Ł A S K A

Płaska, dnia 04.09.2013 r,

ROŚ.6140.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
Urząd Gminy Płaska w nawiązaniu do pisma z dnia 04.09.2013 r, (data wpływu
04.09.2013 r.) w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuje :
1. Gmina Płaska posiada umowę z Pensjonatem dla zwierząt "Cyganowo" ul. Mickiewicza 44,
16 - 500 Sejny. Tel. (87) 516 37 23.
'1.1 Dane zbiorcze o wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Płaska w 2012 roku - 4 psy.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł- 7.417,5 zł. i forma płatności za opiekę była
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna.

Do wiadomości:
l. a/a.

Sporzadzij: R, l Jańczuk
04.09.2013 r

Urząd G m i n y Płaska
i6-326 Płaska 53

tcl. (87) 643-90-80
iax. (87) 643-90-81

pla.ska@homg.Ei

Przerosi, dnia 04.09.2013

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT

Or. 1431.37.2013

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09,2013 roku
informuję:
Ad l Aktualnie gmina posiada umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko.
Ad 2 Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy- 4szt.
Ad 3 Koszt za 2012 rok - 8.696,10zł (oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku).

n
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udzielenie informacji publicznej
doradztwo <doradztwo@przytuly.powiatlomzynski.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
doradztwo <doradztwo@przytuly.powiatlomzynski.pl>
05.09.2013 10:42

*«

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
Ad 1.Umowa Gminy zawarta w roku 2012 do 2014 r z firmą Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Zygmunt
Dworakowski Radysy 13, doraźnie na zlecenie na wyłapywanie i zapewnienie im opieki.
Ad 2. W roku 2012 umieszczono w schronisku 3 szt bezdomnych psów.
Ad 3.koszt realizacji w roku 2012 wynosił 2250 zł płatność jednorazowa dokonyTwana przelewem po otrzymaniu
faktury.

B Chojnowska.

Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk

Puńsk, dnia 06.09.2013 r.

Or.1431.14.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
podlaskie@obrona-zwierzat.pl

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy Puńsk w odpowiedzi

na Wniosek o udzielenie

informacji

publicznej z dnia 04.09.2103 r. niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:
1. W 2012 roku Gmina Puńsk podpisała umowę z Pensjonatem dla zwierząt
„Cyganowo", 16-500 Sejny, ul. Mickiewicza 44. Umowa została zawarta na
czas określony tj. od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Na koniec 2012 roku w schronisku dla zwierząt przebywało 19 psów z terenu
Gminy Puńsk, w tym 4 psy odłowione w 2012 roku, a pozostałe odłowione we
wcześniejszych latach.
3. Całkowity koszt, jaki poniosła Gmina Puńsk w 2012 roku za odławianie i
pobyt bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt wynosi
47.420,81 zł.

Raczki,05.09.2013r.

ROP.6140.5.2013
Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.
U. 2001 nr 112, póz. 1198) Urząd Gminy Raczki informuje, że :
1. Ad l . Gmina Raczki w 2012 r. posiadała i nadal posiada podpisaną umowę na
odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ( psy) z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska Kuncewicz, Bystry 26, 16 - 500 Giżycko. Zgodnie z umową w/w przedsiębiorstwo
zajmuje się również transportem i opieką weterynaryjną na d bezdomnymi psami.
2. Ad 2. Na dzień l stycznia 2012 r. w schronisku przebywało 17 psów z terenu Gminy
Raczki. W trakcie 2012 r. w Gminie Raczki odłowiono 27 bezdomnych psów. Na
dzień 31 grudnia w schronisku przebywały 33psy. W trakcie roku z terenu Gminy
Raczki w schronisku l pies padł ( zgon naturalny) a l O psów zostało oddanych do
adopcji.
3. Ad 3. W 2012 r. koszty realizacji zadania wyniosły 69.344,94 zł. Płatność za
odławianie i opiekę nad bezdomnymi psami zgodnie z umową była oparta na bieżącej
ewidencji psów przebywających w schronisku.

Sporządził:
Bogusław Konieczny
Inspektor U G Raczki

Radziłów, dnia 10 września 2013 r.
Ing.6140.13.2013 AB

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04.09.2013 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. 1. Została zawarta umowa na czas określony od dnia 09.02.2012 r. do dnia 31.07.2012 r. oraz
od 01.08.2012

r. do dnia 31.12,2012

r. ze Schroniskiem

dla

Bezdomnych Zwierząt

reprezentowanym przez Grażynę Jadwigę Dworakowską prowadzonym na terenie wsi Radysy 13,
gmina Biała Piska.
Ad. 2. Dane liczbowe wyłapanych psów w 2012 r. - 5 szt.,
Ad. 3. Koszt realizacji zadania w 2012 r, wyniósł 36 035,00 zł. Forma płatności za wyłapywanie
i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z zawartą umową jest stała (ryczałt).

Otrzymują:
1.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

2.

A/a.

Sporządziła: Anna Bugińska

Roundcube Webmail :: Gmina Rajgród -odpowiedź na wniosek o udz...
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https;//poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=23&j"nbox=.

Gmina Rajgród -odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej
Marcin Wielencej
<marcin.wielencej@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 11:02

cal.pi
Rajgród, dnia 05.09.2013r.

DzG 6140.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013r. Urząd Miejski w Rajgrodzie
informuje:
1. Umowa na na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku w 2012 roku została zawarta
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska
2. W 2012 roku w schronisku przebywały 43 bezdomne psy wyłapane na terenie gminy Rajgród.
3. Łączny koszt wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku w 2012 roku wyniósł 39.000 zł
brutto (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy). Stawka ryczałtowa (3.250 zł brutto miesięcznie).

Z up. Burmistrza
Referent
Marcin Wielencej

URZĄD GMINY RUDKA
7-123 Ftudka, ul.Brańska l '
;="

! r V:! '*;;-in*

Rudka, 18.09.2013 r.
SĘK. 1431.12.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul, 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04,09,2013 r. uifbrmuię, że;
1) w roku 2012 gmina nie posiadała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki oraz nie udzielała doraźnych zleceń w
2) w

roku 2012 gmina nie poniosła kosztów

związanych

z

wyłapywaniem,

umieszczaniem i utrzymywaniem zwierząt w schroniskach.

tf TA

Z u r - $p '

„, ••:>.; tf hn,m.fc

Roundcube Webmail:: udzielenie inforacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=lll&_mbox...

udzielenie inforacji publicznej
Dariusz Żukowski <srodowisko@rutka-tartak.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 08:39

j/***^
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cal

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 4 września 2013 r. informuję:
1. W 2012 r. Urząd Gminy Rutka-Tartak miał podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko.
Umowa obejmuje wyłapywanie oraz zapewnienie opieki zgłoszonym przez gminę zwierzętom.
2. W 2012 r. nie zgłoszono ani jednego zwierzęcia do wyłapania. Wynikało to z braku jakichkolwiek zgłoszeń
od mieszkańców.
3. W związku z tym, że nie zgłoszonio ani jednego zwierzęcia do wyłapania, Urząd Gminy nie poniósł
żadnych kosztów związanych z realizacją tego zadania. Umowa zobowiązuje do opłat na rzecz schroniska
jedynie w przypadku zgłoszeniaq zwierząt do wyłapania, oraz realizacji usługi.
Pozdrawiam
Dariusz Żukowski
Urząd Gminy Rutka-Tartak
tel. 87 568 72 56 wew. 37
www.rutka-tartak.pl

Roundcube Webmail :: udostępnianie informacji
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https://poczta.cal,pl/?_task=mail&_action=print&_uid=52&_mbox=.

udostępnianie informacji
Małgorzata Gronostajska <mgronostajska.rsd@gminarutki.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 14:53
Rutki-Kossaki, dnia 09.09.2013

Or.1431.16.2013.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy:

Ad. i. Schronisko dla Bezdomnych Zwierzą Zygmunt Dworakowski, Redysy 13,
12-230 Biała Piska
Ad.2. 5 psów
Ad.3. 6450zł. Jednorazowa oplata za umieszczenie w schronisku.

Informacja programu ESET INOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8779 (20130909)
Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antiyirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-09-0921:31

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-10&jribox-.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Sekretarz <sekretarz@sejny.home.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:09

ca

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Nasza Gmina ma podpisaną okresową umowę ze Schroniskiem "Sianożęć" Bogdan Lauryn , ul.
Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki, na odłów i opiekę.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
W 2012 roku odłowiono 4 psy i utrzymywano w ww schronisku.
3. jaki był w 2012 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)?
Koszt utrzymania zwierząt w roku 2012 to 6 181,09 zł jest to opłata oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Informacji udzieliła: Anna Kalinowska pracownik Urzędu Miasta Sejny.
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).
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
— Original Message
From: podlaskie soz
To: gminaradzilow1@poczta.onet.pl ; 20000018@pro.onet.pl; ugrudka@op.pl ; ug^rutka tartak@pro.onet.pl
; ug.rutki@wp.pl ; sejny@home.pl ; Sekretariat@gmina.sejny.pl ; ug_sidra@zetobi.com.pl ;
urzad@siemiatycze-um.com. pl ; ugsiemiatycze@pro.onet.pl; ugsokoly@poczta.onet.pl ; sokolka@sokolka.pl ;
sekretariat-umstawiski@stawiski.pl ; um@suchowola.com.pl ; um@suprasl.pl; umsuraz@zetobi.com.pl;
sekretariat@um.suwalki.pl ; sekretariat@gmina.suwalki.pl; um@szczuczyn.pl; ug@szepietowo.pl ;
ugsztabin@sztabm.uq.gov.pl ; ugszudzialowo@Qnet,pl ; szumowo@szumowo.pl ; ug_szypliszki@pro.onet.pl ;
sniadowo@zgwrp.org.pl ; trzcianne@ug.pl ; sekretariat@turosl.pl ; turosn koscielna@zgwrp.org.pl ;
burmistrz.tykocin.bia@qminypolskie.pl ; burmistrz@wasilkow.pl ; wójt.wasosz,bgr@gminypolskie.pl ;
wizna@wizna.pl ; wizajny@su.home.pl ; sekretariat@wysokiemazowieckie.pl, gmwm@op.pl;

Roundcube Webmail :: Udzielenie informacji publicznej
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Udzielenie informacji publicznej
Józef Januszanis <jozef.januszanis@gmina.sejny.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 12:37

Witam,
W odpowiedzi na Wasza prośbę informuję,
1. W roku 2012 Gmina miała zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z Pensjonatem dla zwierząt "Cyganowo", ul. Mickiewicza 44,
16-500 Sejny.
2. Gmina Sejny jest typową gminą o charakterze wiejskim o kolonijnej zabudowie.
Problem kotów nie istnieje. W roku 2012 w pensjonacie przebywało 15 psów odłowionych
i utrzymywanych na koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wyniósł 41 641,55 zł (odłowienie,
utrzymanie, sterylizacja). Opłata jest ustaloną na 5,90zł /doba netto
- dorosłe
zwierzę i
3,00 zł/doba netto - szczenię do 2 miesięcy i oparta jest bieżącej,
ewidencj i .
Pozdrawiam Józef Januszanis

AA

A/: A A . AA

Stowarzyszenie Ochrona 7,wier/ąt
Jędrzejów

W odpowiedzi na w n i o s e k o udostępnienie i n f o r m a c j i publicznej informują:
1. Gmina Sidra v\ roku 2 0 1 2 m i a ł u podpisaną umowę na w y ł a p y w a n i e bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych /wicrząt w Radysach.
2. W roku 2012 z terenu ( j m i n y Sidra pr/.ehywalo w schronisku 18 psy, wyłapano l l psy,
3. Kos/t r e a l i / a c j i /.adania w y n i ó s ł 24 tyś. z!. Jest to z g o d n i e / u m o w a , oplata za w y ł a p y w a n i e
i u t r / y m a n i e w s c h r o n i s k u \ \ v u o s 7 a e a 2 tyś. zł, m i e s i ę c z n i c .

• i,
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Siemiatycze^ wrzestó 2013 r.

1G.6140.31.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
podlaskie@obrona-xwierzat.pl

Odpowiadając na pismo z dnia 04,09.2013r, dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu
miasta Siemiatycze informuję:
Ad. 1:

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im stosownej opieki zajmowało
się w roku 2012 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, ul. Armii
Krajowej 26,17-300 Siemiatycze, tel. (85) 655 21 90.
Ad. 2:

Na zlecenie Miasta Siemiatycze w roku 2012 odłowiono 68 szt. bezpańskich psów.
Ad. 3.

Poniesione koszty na odłów, opiekę i przetrzymywanie bezpańskich psów w roku
2012 wyniosły łącznie 87.006 zł. Za opiekę zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie raz w
miesiącu.

Informację wytworzył Paweł Jakimczuk - inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu
Miasta Siemiatycze,

natomiast udostępnił ją w dniu 16.09.2013r. Burmistrz Miasta

Siemiatycze - Piotr Simakowicz.
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Siemiatycze 13.09.2013
i)Ś55 29 t'i

RG.6140.39.2Q13

Lechowtcz Agnieszka
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
Jędrzejów
podlaskie@obrorta-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 04.09.2013 o udostępnienie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w 2012 r." Gmina Siemiatycze informuje:
Ad, 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką w schronisku zajmuje się;
Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL";
16-010 Wasilków, ul. Gajna 36. Umowa była zawarta w dniu 1 grudnia 2011 r. na
czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Ad. 2. W 2012 r. z terenu Gminy Siemiatycze zostało odłowionych 16 szt. psów i
umieszczonych w schronisku.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 20 664,00 zł.
Formy płatności:
- ryczałtowa miesięczna stała za opiekę nad zwierzętami w schronisku
- jednorazowa za odłowienie transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=89&_mbox=...

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Cezary Czarkowski
<cezary.czarkowski@ug.sokoly.wrotapodlasia.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
16.09.2013 14:33
Sokofy, 2013-09-16

.1431.20.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów
ul. H listopada 29

W odpowiedzi na wniosek z 4 września 2013 r. informuje:
Pyt.l. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewniała im opiekę?
Odp. W 2012 roku Gmina Sokoły miała podpisaną umowę z Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13,
12-230 Biała Piska.
Pyt.2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt(psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odp. W 2012 roku Gmina Sokoły zleciła wyłapanie l psa. który został umieszczony Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Pyt.3. Jaki był w 2012 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 opieka, inna)?
Odp. W 2012 roku Gmina Sokoły wydatkowała jednorazowo na realizację całego zadania 1450 zł

z poważaniem:
Wójt Gminy Sokoły
Józef Zajkowski

Roundcube Webmail :: informacja publiczna
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informacja publiczna
Janusz Sawicki - Urząd Miejski w Sokółce <gpkl@sokolka.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201309:24

Gmina Sokółka w 2012 roku w wyniku przetargu nieograniczonego zawarła umowę z Zdziasławem Piekarskim.
Przeciętna ilość zwierząt 60-70 sztuk. Koszt realizacji całego zadania przez okres 12 miesięcy 2012 roku wynosił
79 992 zł brutto.
Pozdrawiam
Janusz Sawicki

i n i T Ań 1 1 i n.

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Suchowoli <suchowola.os@op.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 14:36

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pismo dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzerjmie informuję, iż:

1. Gmina Suchowola w roku 2012 miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, znajdującym się w
miejscowości Radysy 13, 12-230 Biała Piska,
2. Ilość bezdomnych zwierząt (psów) wyłapanych z terenu Gminy Suchowola w roku 2012
wyniosła 23 szt.
3. Koszt zadania w roku 2012 wyniósł 30 000,00 zł brutto (2 500,00 za m-c). Forma
płatności: ryczałt.
Z poważaniem:
Marek Ratkiewicz - UM w Suchowoli

l — Treść oryginalnej wiadomości -Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
^
Data: Wed, 04 Sęp 2013 00:26:35+0200
! Nadawca:podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
< gmina radzi Iow l@poczta.onet.pl>, <20000018@pro.onet.pl>, <uqrudka@op.pl>,
<ug rutka tartak@pro.onet.pl>, <uq.rutki@wp.pl>, <sejny@home.pl>,
j
<Sekretariat@qmina.sejny.pl>, <ug sidra@zetobi.com.pl>, <urzad@siemiatyczeum.com.pl>, <uqsiemiatycze@pro.onet.pl>, <uqsokolv@poczta.onet.pl>.
<sokółka@sokolka.pl>, <sekretariat-umstawiski@stawiski.pl>,
<um@5uchowola.com.pl>, <um@suprasl.pl>, <umsuraz@zetobi.com.pl>,
<sekretariat@um.suwalki.pl>, <sekretariat@qmina.suwalki.pl>, <um@szczuczyn.pl>,
Adresat: <uq@szepietowo.pl>, <ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl>, <ugszudzialowo@onet.pl>,
<szumowo@szumowo.pl>, <uq szypliszki@pro.onet.pl>, <sniadowo@zgwrp.org.pl>,
<trzcianne@ug.pl>. <sekretariat@turosl.pl>, <turosn koscielna@zqwrp.org.pl>,
l
< burmistrz, ty koci n. bia@gm i nvpolskie.pl >, <burmistrz@wasilkow.pl>,
|
<wójt.wasosz.bqr@qminypolskie.pl>, <wizna@wizna.pl>, <wizajny@su.home.pl>,
I
<sekretariat®wy5okiemazowieckie.pl>, <qmwm@op.pl>, <ug wyszki@post.pl>,
<um@zabludow.pl>, <um@zambrow.pl>, <ugz@uqzambrow. pl>,
i
<wójt.zawady.bia@gminypolskie.pl>, <uqzbo1na@lo.home.pl>

Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

oundcube Webmail:: odpowiedżna inf. publ. RO.1431.42.2013
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https://poczta.cal.pl/?_task=maił&_action=print&_uid=107&_mbox..

odpowiedź na inf. publ. RO.1431.42.2013
Magdalena Szymańska <magdalena.szymanska@suprasl.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 13:38

W nawiązania do Pana wniosku złożonego do Urzędu Miejskiego w Supraślu w dniu
10.09.2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści pisma RO.1431.42.2013
informuję:
1.

Gmina Supraśl posiada stałą umowę na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w
schronisku - Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska,
ul. Radysy 13;

2.

Psy - 22 szt.
Koty - O szt.

3.

Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosił 38 500 zł. - opłata ryczałtowa

Pozdrawiam:

Magdalena Szymańska-Smarżewska
Podinspektor
Urząd Miejski w Supraślu
Ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Tel. 85 7132 735
Faks. 85 7132 720
www.suprasl.pl
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Suraż, dnia ^.3 września 2013r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.09.2013r. Urząd Miejski w Surazu informuje:
Ad. l

Gmina Suraż udzielała doraźnych zleceń i ma podpisaną umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt,
Zygmunt Dworakowski adres; Radysy 13,12-230 Biała Piska,
A.d.2

W 2012r, opłacono odłowienie i utrzymanie w schronisku 13 psów.
Ad. 3

Umowa obejmuje opłatę jednorazową za odłowione i umieszczone w schronisku
zwierzę. W 2012r. koszt realizacji zadania to 17 550zł.
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Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
URZĄD GMINY SUWAŁKI <sekretariat@gmina.suwalki.pl>
podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
24.09.2013 13:59

Informuję, iż schronisko, któremu Gmina Suwałki przekazywała bezdomne psy w 2012 r to :
Hodowla Psów Rasowych - Schronisko "SIANOŻĘĆ"
Lauryn Bogdan
ul. Sianożęć 3
16-400 Suwałki
Urząd Gminy Suwałki
Jerzy Kaplo

W dniu 2013-09-21 14:52, podlaskie soz pisze:

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 17.09.2013 11:54, URZĄD GMINY SUWAŁKI wrote:
W dniu 2013-09-04 00:26, podlaskie soz pisze:
Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. 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 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
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(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

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).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 607-171-458 (po gocłz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEKAZ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT KRS: 0000292939

Suwałki, 17 września 2013 roku
Or.1431.22.2013.HB

Agnieszka
Lechowicz

Prezes
Stowarzyszenia

Obrona
Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 04 września 2013 roku, informuję, iż:
om Q rvo o/i oo./io
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1.

Bezdomne zwierzęta odławiane są przez pracowników Urzędu Gminy Suwałki i
przekazywane do schroniska z którym Gmina ma podpisaną umowę na odbiór, pobyt i
zapewnienie im opieki.

2.

W roku 2012 odłowiono 95 bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki i przekazano do
schroniska.

3.

W roku 2012 za pobyt psów w schronisku Gmina wydatkowała 261 105,39 zł. Płatność
była realizowana po otrzymaniu faktury z dołączonymi kartami przyjęcia psa do
schroniska.

Urząd Gminy Suwałki
Jerzy Kaplo
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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Jolanta Budzińska <jbudzinska@um.szczuczyn.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzatpl>
05.09.2013 10:15
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OG.1431.36.2013
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publiczne] z dnia 4 września 2013 r.
udzielam następujących odpowiedzi:
1. W 2012 r. Gmina Szczuczyn miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt ze "Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt" Dworakowska Jadwiga
adres: Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. W 2012 r. łącznie wyłapano 46 sztuk bezdomnych zwierząt, natomiast na koniec 2012
r. w schronisku przebywało 51 sztuk zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Szczuczyn.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 37.260 zł. Forma płatności:
płatność ryczałtowa miesięczna.
Pozdrawiam. Jolanta Budzińska

TJ.<;

Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

OSR.6140.12.2013

Szepietowo 5.09.2013 r.

Urząd Miejski w Szepietowie w odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji
publicznej Stowarzyszenia Obrona Zwierząt uprzejmie informuje:
1. Gmina Szepietowo w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie,
transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku z firmą - Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski , Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. Ilość zwierząt wyłapanych (bezdomne psy) i utrzymywanych na koszt gminy w
schronisku - 26 szt bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 33.800 złotych. Cena jednostkowa
dla psa wynosiła 1.300 zł brutto.

Sporządził:
Paweł Jabłoński
Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6

Sztabin, dnia 04 września 2013 roku
OAG.1431.6.2013.OŚ
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów , woj. Świętokrzyskie
Urząd Gminy Sztabin odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 04 września 2013 roku informuje jak niżej:
Ad. l Gmina Sztabin w roku 2012 miała podpisana stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt (psów) i zapewnienie im odpowiednich warunków
pobytowych ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13,
12-23O Biała Piska
Ad. 2 W roku 2012 zostało wyłapanych i umieszczonych w w/w Schronisku
62 sztuk psów
Ad. 3 Gmina Sztabin rozliczała się z tym Schroniskiem w formie ryczałtowej i
zapłaciła w roku 2012 właścicielce tego Schroniska 24212,52 złotych

Zenon Sieńko
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odpowiedź
ugszudzialowo <ugszudzialowo@onet.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 10:07

Witam
Urząd Gminy w Szudziałowie odpowiadając na pismo z dnia 04 września 2013 roku
informuje, iż:
1. W roku 2012 gmina Szudzialowo nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jedynie zlecała doraźne odławianie i umieszczanie w schronisku. Usługę
wykonywało schronisko w Radysach.
2. W roku 2012 z tereny gminy odłowiono 7 psów dorosłych i trzy szczeniaki, które
umieszczono w schronisku w Radysach.
3. W 2012 roku koszt wyłapania i umieszczenia bezpańskich zwierząt w schronisku
wyniósł 8700 złotych i płatny był ^jednorazowo za wyłapanie i umieszczenie danego psa w
schronisku.
Pozdrawiam
Renata Czaban-Tarasewicz
inspektor Urzędu Gminy w Szudziałowie

Szumowe, 05,09.2013r.

AG. 1431.26.2013

Agnieszka Lechów icz - prezes
Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013r. na temat
sposobu i skutków wykonywania

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuje, że:

ad. 1.

Gmina Szumowo w 2012r. miała stalą 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;
ad. 2.

z terenu naszej gminy zostało wyłapanych 20 szt. psów przez wyżej wymienione schronisko;

ad.3.
koszt realizacji całego zadania w 2()12r. wyniósł: 64 227,02 zł,, płatność za opiekę była
jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Szypliszki, dnia 12.09.2013 r.
Urząd Gminy Szypliszki
ul. Suwalska 21
16-411 Szypliszki

PF.6140.5.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy:
1.
Gmina Szypliszki posiada umowę ze schroniskiem: Hodowla Psów Rasowych- Schronisko
„Sianożęć" Bogdan Lauryn, Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki, tel. (87) 563 01 73.
2.
W 2012 roku z terenu Gminy Szypliszki odłowiono 7 psów, 2 oddano do schroniska, 5
znalazło nowych właścicieli.
3.
Koszt realizacji całego zadania wyniosła 2916,86 zł. Płatność za utrzymanie psa w
schronisku dokonywana jest miesięcznie.

Sporz.
Emilia Dębowska

Roundcube Webmail :: Urząd Gminy Sniadowo

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&__uid=15&_mbox=..

Urząd Gminy Sniadowo
kgosia2 <kgosia2@op.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 12:41
Sniadowo,

04.09.2013r.
RGSR.1431.17.2013
W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Sniadowo, ul.
Ostrołęcka 11, 18-411 Sniadowo w dniu 04.09.2013r. uprzejmie informuję, że:
1. W 2012 roku Gmina Sniadowo miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. W 2012 roku zostało odłowionych i utrzymanych w schronisku 10 psów.
3. Koszt odłowionych i utrzymanych w schronisku zwierząt w 2012 roku wyniósł 10350,OOzł. Opłata
dokonywana była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.
Z poważaniem
Małgorzata Krajewska - podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 86 217 61 69 w. 49
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Trzcianne, dnia 2013-09-12

RDG.6140.6.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 września 2013r. w sprawie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w Gminie Trzcianne, przekazuję następujące odpowiedzi na
pytania:
Ad. 1. Gmina Trzcianne w roku 2012 miała podpisaną umowę z: Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki w schronisku nad tymi zwierzętami.
Ad. 2. W 2012 roku wyłapano 57 bezpańskich psów, kotów O z terenu Gminy Trzcianne.
Ad. 3. W 2012 roku Gmina Trzcianne poniosła koszty wyłapywania i opieki nad
bezpańskimi psami w wysokości 37 200 zł. w formie ryczałtu.

Wójt
/-/ Zdzisław Dąbrowski
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RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
sekretariat UG Turosl <sekretariat@turosl.pl>
1
'podlaskie soz <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201308:54
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From: podlaskie soz [mailto:podlaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, September 04, 2013 12:27 AM
To: gminaradzilowl@poczta.onet.pl; 20000018@pro.onet.pl; ugrudka@op.pl;
ug_rutka_tartak@pro.onet.pl; ug.rutki@wp.pl; sejny@home.pl; Sekretariat@gmina.sejny.pl;
ug_sidra@zetobi.com.pl; urzad@siemiatycze-um.com.pl; ugsiemiatycze@pro.onet.pl;
ugsokoly@poczta.onet.pl; sokolka@sokolka.pl; sekretariat-umstawiski@stawiski.pl;
um@suchowola.com.pl; um@suprasl.pl; umsuraz@zetobi.com.pl; sekretariat@um.suwalki.pl;
sekretariat@gmina.suwalki.pl; um@szczuczyn.pl; ug@szepietowo.pl;
ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl; ugszudzialowo@onet.pl; szumowo@szumowo.pl;
ug_szypliszki@pro.onet.pl; sniadowo@zgwrp.org.pl; trzcianne@ug.pl; sekretariat@turosl.pl;
turosn_koscielna@zgwrp.org.pl; burmistrz.tykocin.bia@gminypolskie.pl; burmistrz@wasilkow.pl;
wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl; wizna@wizna.pl; wizajny@su.home.pl;
sekretariat@wysokiemazowieckie.pl; gmwm@op.pl; ug_wyszki@postpl; um@zabludow.pl;
um@zambrow.pl; ugz@ug zambrow.pl; wojt.zawady.bia@gminypolskie.pl; ugzbojna@lo.home.pl
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Nie mieliśmy

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

Nie było
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3. jaki był w 2012 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)?
1000,00 2\ za jednego psa

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).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Turośń Kościelna, dnia 2013-09-04
OR.1431.45,2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrony Zwierząt

W nawiązaniu do Pani wniosku o udzielenie informacji

publicznej z dnia (M,G9,2013r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, co następuje:
1.

W 2012 roku Gmina Turośń Kościelna miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i Panem Zygmuntem Dworakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt". Siedziba podmiotu: Radysy 13,
12-230 Biała Piska.

2.

W 2012 roku na terenie gminy zostały odłowione 23 bezdomne psy

3.

Zgodnie z zawartą umową, Gmina Turośń Kościelna za wykonane usługi, uiszczała zryczałtowaną
opłatę miesięczną w kwocie 3000 zł (brutto).

Osoba wytv>ar/,ająca mtormacji;
Grzegorz C/.ochański
Podinspektor L Ci
Dn. 04.09.20]? r.

(Kobit udostępniająca inibnnaejc
(ir/cgory C/.ochański
tYniinspektor UG
Dn. 04.09.201 3 r.

Tykocin, 16 września 2013 r.

RO.1431.32.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, póz, 1198 z późn. zm.) odpowiadając na wniosek

z dnia 4

września 2013 r. Urząd Miejski w Tykocinie informuje, że :
1, W 2012 roku Gmina Tykocin miała zawartą umowę na odławianie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.
2. W 2012 r. wyłapano 51 psów.
7. Ryczałtowy koszt realizacji całego zadania wyniósł 30 000 zł.
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Odpowiedź na wniosek

Nadawca

Andrzej Augustynowicz <a.augustynowicz@wasilkow.pl>

Odbiorca
Data

<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 11:23

Dzień dobry,
W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udzielenie informacji publicznej odnośnie sposobów i skutków
wykonywanie przez Gminę Wasilków zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
informuję, że Gmina Wasilków w 2012r. miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki ze scfhroniskiem w Radysach prowadzonym przez Pana Dworakowskiego. W 2012 roku
odłowiono i przekazano do schroniska 67 szt. bezpańskich psów na łączną kwotę 46 SOOzł brutto, tj. 3900zł
miesięcznie jako opłata ryczałtowa.
Pozdrawiam
Andrzej Augustynowicz - Kierownik ZGK w Wasilkowie

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8782 (20130910)

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

Wąsosz, 09.09.2013r.
ROŚ.6140.5.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Urząd Gminy Wąsosz w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 05.09.2013r. informuje:
1. W 2012r. Gmina Wąsosz w celu realizacji zadania z zakresu wyłapywania
bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki podpisała umowę z Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy; Radysy 13; 12-230 Biała Piska.
2. W 2012 roku z terenu gminy Wąsosz odłowiono 9 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji w/w. zadania w 2012r. wynosił 19 392,00 zł; płatne ryczałtowo.

Z poważaniem
Tadeusz Krukowski
INSPEKTOR ds. rolnictwa, leśnictwa
i ochrony środowiska
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Odpowiedź na informację publiczną
UG Wizna <wizna@wizna.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201313:14
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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

1. Gmina Wizna w 2012 r. miała podpisaną umowę z Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym
schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Rydysy 13, 12 - 230 Biała Piska.

2. 6 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 6600 zł brutto (jednorazowa opłata za
umieszczenie w schronisku wyniosła 1100 zł brutto)

\\ / w i u / j u i / Państwa wnioskiem \v przedmiocie udostępnieniu informacji p u b l i c z n e j u p r z e j m i e
i n i o r m u i ę . iż .Miasio \ \ y s o k i e Mazov, i c c k i e d z i a ł a n i a związane / w y ł a p y w a n i e m bo/ci o i n n y c h /wierz;)!
ora/ zapewnieniem im ojiicki \\" schronisku \\ 2012 roku wykunv\v;ijo vv drodze powierzcniri lych zadań
Schronisku dla bezdomnych z \ v t e i v a i \\ miejscowości Rau\'!-\\ W tym zakresie zosiahi / a \ \ a r t ; : sU>>,u\\na
umowa. W 2 U S 2 roku z lerenu Vlia:sia /'ostało odłowionych !5 bezdomnych psó\v. Z icuo t y t u ł u zostały
poniesione jcdiK)razo\vt' opłaty za odłowienie i utrzymanie zwierząt na C)góiaą kwotę 18.000 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy U U ' 1 U O zlotycli).

Urząd Miasta; ui. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel : (86) 275 2592; fax: ;86) 275 2593
www: wysokiemazow.eckie.pt; e-maii: sekretanai@wysokiesTiazowieckie.p!

WÓJT G M I N Y
WYSOKIE MAZOWIECKIE
Ul. MtclMtwiCza 1A
Wysnki* Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 2013.10.03

SO. 6140.1.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Odpowiadając na pismo z dnia 28.09.2013r. dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem informuję, iż Gmina Wysokie Mazowieckie:
Ad 1. w 2012r, nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dokonywano
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki
z Stowarzyszeniem "TEMPL" 16-010 Wasilków ul. Gajna 36;
Ad 2. zlecono złapanie bezdomnych: 7 psów, O kotów;
Ad 3. ogólny koszt gminy wynosił 3181,00 zł brutto.

i ta

Wyszki, dnia 05.09.2013r.

Or.1431.33.2013.AM

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
04.09.2013r.informujemy:
1. W 2012r. Gmina Wyszki nie posiadała stałej umowy i nie udzielaliśmy doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wyszki.
2. Nie wyłapywaliśmy i nie oddawaliśmy do utrzymania na koszt gminy zwierząt w 2012r.
3. Nie ponieśliśmy kosztów w roku 2012 związanych z opieką zwierząt.
Kazimierz Tymosiak
Kierownik GKB

BURMISTRZ ZABLUDGWA

Zabłudów, dn, 17.09.2013 r.

ul. Rynek 8, 16-060

RGK.1431.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
podlaskie(%ohr(ma-zwieraat.pi

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.09.2013 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
1. W 2012 r. Gmina Zabłudów posiadała umowę na odłów i utrzymanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Zabłudów ze Schroniskiem dla Zwierząt, Radysy 13,
12 - 300 Biała Piska,
2. W 2012 r. na koszt Gminy Zabłudów zostało wyłapanych i jest utrzymywanych w
Schronisku dla Zwierząt 19 bezdomnych psów.
3. W 2012 r. koszt wyłapania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku wyniósł
18 300 zł. Opłata była jednorazowa.

iwidcube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=105&_mbox...

RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UM Zambrów <um@zambrow.pl>
'podlaskie soz' <podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201311:13

W nawiązaniu do Państwa wniosku o uip poniżej podaję odpowiedzi na zawarte w nim
pytania:
Ad. 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Ad. 2. W 2012 r. odłowiono z terenu miasta 39 szt. zwierząt.
Ad. 3. Koszt: 48 016 zł Zakres świadczenia usług obejmuje: odłowienie, dostarczenie
do schroniska, zapewnienie opieki weterynaryjnej i właściwych warunków pobytu.
Płatność realizowana każdorazowo po odłowieniu psów z terenu miasta.
Halina Brulińska
Zastępca Naczelnika
Wydział Gospodarki Komunalnej
>Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
tel. 86 271 22 10 w. 45
fax 86 271 21 17
l Oszczędność papieru to także ochrona środowiska, pomyśl o tym zanim wydrukujesz ten e-mail, LI

Jędrzejów, 04.09.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

l. czy i z kim gmina miała w 2012 r. 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

9fm-nQ-?i H-no

Zambrów, dn.05.09,2013 r.
RRG.70210.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2013 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
Ad.2.Ilość bezdomnych psów, które trafiły do schroniska w 2012 r.-20szt.
Ad.3. Łączna kwota wyniosła 15600 zł- opłata za wykonanie zlecenia na
podstawie zawartej umowy

tr/ar! Gminy /awadjPlac Wolności 12
16-075 Zawady
REFERAT OĆÓLNCWJRGANIZACYJNY
tel.: (85) 714 (X) 28 wew.4<5. fax wew, 3 I

l) G
{H'**:'

Zawady, 2.10.2013 r.

Nf

O0.1431.16.2013.PO
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie
podlaskie@ohrona-zwicrzat.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 września 2013 roku otrzymanego w dniu 30 września
2013 roku dotyczącego udzielenia informacji publicznej uprzejmie wyjaśniani, co następuje:
Ad.l: W 2012 roku Gmina Zawady nie miała podpisanej stałej umowy ani doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.l: W związku z udzieloną odpowiedzią w pytaniu l - brak danych.
AdJ: W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania - Ominą Zawady nie
dysponuje danymi, o których mowa w niniejszym pytaniu.
W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt
osobisty lub telefoniczny.

z poważaniem
Otrzymują:
l .adresat,
la/a.

.oundcube Webmail :: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacj...
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Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji pub.
<rolugzbojna@poczta.internetdsl.pl>
<podlaskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.201311:44

Zbójna dnia 09.09.2013r.

RLŁ.6140.3.2013

Stowarzyszenie
Ochrona Zwierząt

Urząd Gminy w Zbójnej w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgodnie z art. 2 i
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej udziela następujących informacji:
1. Gmina posiada za wartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2015r.
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy Gmina Biała Piska
1. W roku 2012 do schroniska przekazano 40 szt bezdomnych psów.
2. Koszt realizacji zadania w roku 2012 wyniósł 24300 zł.
Płatność za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku
(miesięczna).

była ryczałto\
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