BURMISTRZ BRUS
ul Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Brusy, 2012-04-02
OPR.1431. 10.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012r. (data wpływu 28 marca
2012 r.) informuję jak niżej:
Ad. 1.

Gmina Brusy miała w 2011 r. stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Spółką z o.o. AZYL w Glinczu. Ponadto schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Chojnicach do końca czerwca 2011 r. opiekowało się jednym psem z terenu gminy
Brusy wyłapanym w 2005 roku.
Ad. 2.

Gmina Brusy nie prowadzi ewidencji psów przekazanych do schroniska.
Ad. 3.

Koszty związane z wyłapaniem, transportem i opieką nad bezdomnymi psami w 2011 r.
wyniosły 14 990 zł. Za zapewnienie opieki psu, który przebywał w schronisku w Chojnicach
gmina Brusy płaciła za każdą dobę jego pobytu, natomiast w przypadku schroniska
w Kościerzynie jest to ryczałtowa forma płatności.

Z up^Buimistrza
Szczęsna
Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

BYTÓW
MIASTO NA KASZUBACH

URZĄD MIEJSKI

ul. 1-go Maja 15 77-100 Bytów

Tel.: (059) 822 20-11, (059) 822 23-17, Fax. 059 822 25-92
www.bytow.com.pl, e-maii:urzad@bytow.com.pl

Wydziały:
• organizacyjny
Tel.598222317
sekretarz@bytow.com. pl

Bytów, dnia 10.04.2012r.
RO.6140. 5/2012.JK

• finansowy
Tel.59 822 89 23
skarbnik@bytow.com.pl

Pan

• edukacji i promocji
Tel.59 822 89 11
edukacja@bytow.com.pl

Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony
Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

• mienia komunalnego
Tel.59 822 89 10
s.sroka@bytow.com.pl
• gospodarki przestrzennej
Tel.59 822 89 06
archtekt@bytow.com.pl
• spraw obywatelskich i
społecznych
Tel.59 822 89 04
e.kulaszewicz@bytow.com.pl
• inwestycji i infrastruktury
Tel.59 822 8921
k.szymanski@bytow.com.pl
• spraw rolnych o ochrony
środowiska
Tel.59 822 89 26
m.chac@bytow.com.pl

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012r. uprzejmie informuję
że, Gmina Bytów w roku 2011r. zleciła prowadzenie działań interwencyjnoprofilaktycznych Panu Mariuszowi Dewo „AZYL Dla Bezdomnych Zwierząt", z
siedzibą w Glinczu, 83-330 Żukowo ul. Wierzbowa, dot. psów z terenu Gminy
Bytów polegające na odławianiu bezdomnych psów i umieszczeniu ich na
terenie

Filii

AZYL

Kościerzyna ul.

Przemysłowa. W

ramach

umowy

„Wykonawca" interwencyjnie wyłapał z terenu gminy Bytów w 2011r. 16 sztuk
psów z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, humanitarnego
traktowania zwierząt, zapewnieniem opieki i doraźnej pomocy weterynaryjnej,
z możliwością po upływie 14 dni kwarantanny zaszczepione będą oczekiwać na
adopcję.

• pozyskiwania środków
pozabudżetowych i rozwoju
Tel.59 822 8916
lobelia@bytow.com.pl

• USC
Tel.59 822 89 27
m.chwarzynska@bytow.com.pl

HPRAW ROLNYCH ! OCHRO

OOWISK.

GMINA CEWICE

Cewice, dnia 05.04.2012r.
ZKM.6145.3.2012.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek informujemy:
1. Gmina Cewice w 2011 r. podpisała umowę na cały rok z firmą Ośrodek Tresury Psów
„BAJER" Hotel i Schronisko dla Psów Sławomir Twardziak w Małoszycach, której zleciła
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.
2. Firma w roku 2011 wyłapała 14 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania za 201 Ir. wyniósł 43.800 zł.
Faktury za realizację zadania płatne były przelewem w formie ryczałtu , w równych ratach
miesięcznych.

WZD

kFERATU
KIEROWNIK
ds. gospodarki komunain mieszkaniowej

Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

tei. 59 86134 60,59 861 34 61, fax 59 86134 62, www.cewice.pl sekretariat@cewice.pl

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Zygmunt Wenta" <inwestycje@chmielno.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 08:34
Temat:
Gmina Chmielno
Gmina Chmielno podpisała na 2011 r. umowę z
"AZYL" Spółka z o.o. w Glinczu 83-330 Żukowo.
Roczny koszt zadania wyniósł 15 600 zł.

Kierownik Referatu Gospodoarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Zygmunt Wenta

2012-08-15

URZĄD GMINY CHOCZEWO
84-210 Choczewo
teU (058)"5723913,5723940
ul. Pierwszych Osadników 17

sekretariat@clioc2ewo.coni.p!

Choczewo, dn. 30.03.2012 r,
RJGKJGŚ.6140,02.2012

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

dat. wniosku o udzielenie informacji publicznej nt. spos&hu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Wójt Gminy Choczewo informuje, iż opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie
gminy Choczewo w 2011 roku. była realizowana na podstawie umowy zawartej ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Azyl spółka z o.o. w Glinezu, przy ulicy
Wierzbowej 19, 83-330 Żukowo. W ramach umowy zapewnione było odłowienie, transport
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku oraz
prowadzenie akcji adopcyjnej. W 2011 roku do Schroniska trafiło z terenu gminy Choezewo
6 psów. Koszt realizacji odławiania, transportu oraz opieki nad zwierzęciem w 2011 roku był
realizowany na podstawie opłaty ryczałtowej rocznej w wysokości 10 000.00 zł brutto.

Olr/yiTmią:
!, Adresat,

URZĄD

GMINY

w Chojnicach
89-600 Chojnice - ul.31 Stycznia 56a
telefon 39-721-29 Fax 39-735-59

Chojnice, 29.03.2012r.

RŚiGN.6140.1.2012

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

Dotyczy: Wniosku o udzieleni informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia
26.03.2012r (wpływ 28.03.2012r.).
Odpowiadając na Państwa wniosek informuję:
Ad. 1. Gmina Chojnice w 2011 roku miała podpisaną umowę z Chojnckim Stowarzyszeniem
Miłośników Zwierząt prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko"
położonego przy ul. Igielskiej 24 w Chojnicach, na podstawie której wyłapywano bezdomne
zwierzęta i zapewniano im opiekę w Chojnickim schronisku. Dnia 30 listopada 2011 r. ww.
umowa została przez „Przytulisko" wypowiedziana. W międzyczasie Gmina Chojnice
podpisała umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z Romanem Rocławskim (umowa z
dnia 02.11.2011 r.) oraz drugą umowę na umieszczenie bezpańskich psów z terenu gminy
Chojnice w schronisku w Tczewie prowadzonym przez OTÓŻ „Animals" (umowa z
10.10.201 Ir.)
Ad. 2. W 2011 roku wyłapano na koszt Gminy Chojnice 34 bezdomne psy,
Ad. 3. Gmina Chojnice dotowała Schronisko jednorazowo kwotą 50.000,00 zł. Schronisko
w ramach tej dotacji przyjmowało nieodpłatnie od Gminy 30 psów, za każdego następnego
wystawiała fakturę uwzględniając w niej koszt dojazdu do miejsca wyłapania i koszty
zabiegów weterynaryjnych.
Ogółem na całe zadanie wydano w 2011 roku: 55.924,03zł

Z poważaniem

Czersk, dnia 2 kwietnia 2012 roku

WR.6140.6.2012

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat wyłapywania
i opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Wyłapywanie zwierząt w 2011 roku dokonywała Straż Miejska w Czersku bądź Gmina Czersk
zlecała (doraźnie) Panu Romanowi Rocławskiemu, 89-620 Chojnice, ul. Gdańska 6 Wyłapane
psy przekazywano do schronisk dla zwierząt w Gdyni lub Starogardzie Gdańskim prowadzonych
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, Rada Krajowa,
Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia.
2. Wyłapano w 2011 roku - 19 psów.
3. Łączny koszt wyłapywania psów i ich utrzymania w schronisku wyniósł 91.967,25 złotych. Gmina
płaciła ryczałtową kwotę za przyjęcie psa do schroniska.
Piotr Łobocki

Otrzymują:
1. Biuro ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
2. a/a PŁ

r/t
O RZĄD
Człuchów, dnia 13.04,2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 r,
L Gmina Człuchów miała w roku 2011 zawartą stalą umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych.
2, W roku 2011 na terenie Gminy Człuchów zostało wyłapanych na koszt gminy 95
psów,
3, Koszt realizacji zadania wyniósł 25360,99 zł w tym:
koszt wyłapywania 23750, 00 zł
'usługi weterynaryjne 619,51 zł
zakup karmy 780,18 zi
-

leki 211.30 zi.

URZĄD GMINY
76-231 DAMNICA
ul. Górna 1
OOO534902

GNiR

6140.2.2012

Damnica,dnia 29 marca 2012 roku

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku temacie udzielanie informacji o
sposobie i skutkach wykonywani zadania pn;" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie "w załączeniu przekazuję informacje w żądanym zakresie:
1) w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Damnica w 2011
roku posiadała umowę ze Schroniskiem Zwierząt w Słupsku, wyłapywaniem zwierząt
zajmowali się pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Damnicy.
2) W roku 2011 w ramach w/w umowy z terenu Gminy Damnica dostarczono do
Schroniska dla Zwierząt w Słuspku 11 psów i 7 kotów .
3) Koszt realizacji zadania wyniósł kwotę 6550,00 zł . Należności był regulowane
kwartalnie po otrzymaniu faktury do zapłaty wystawionej przez Schronisko dla
Zwierząt Słupsku

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, pow. słupski
tel. (O 59) 81 31 623, fax. (O 59) 81 31 634,
e-mail: sekretariat@debnica.pl; www. debnica.pl

Dębnica Kaszubska, dnia 2.04.2012 r.
OP.6140.3.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu
w dniu 29 marca 2012 roku, w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
informuję, iż:
1. Gmina Dębnica Kaszubska w 2011 roku miała podpisaną 1 stałą umowę:
1) Gmina Miejska Słupsk; Schronisko dla Zwierząt w Słupsku, od dnia
27 stycznia 2011 roku,
2. W 2011 roku na koszt Gminy Dębnica Kaszubska wyłapanych zostało 10 sztuk
psów i 3 sztuki kotów.
3. Koszt realizacji zadania za 2011 rok wyniósł:
1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku - 5 450,00 zł,
a) forma płatności: według faktycznego wykonania: za 1 psa - 500 zł (brutto), za 1
kota-150 zł (brutto).

Dańczsk

Otrzymują:
G) Adresat

2. A/a.

MlflSTfl i GMIIW
u i. Traugutta 2
77-310 D E B R Z N O

°

Debrzno

m 4 2012r

< °'

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

W odpowiedzi na Państwa pismo, informuję, że:
1. W 2011 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2011 r. wyłapano 5 bezpańskich psów z terenu gminy Debrzno.
3. Koszt wyniósł 1000 zł, płatność na podstawie umowy zlecenia.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

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

<rdorau@dziemiany.pl>
<boz@boz.org.pl>
2 kwietnia 2012 08:20
Zapytanie - informacja publiczna.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w trybie udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy
Dziemiany przedstawia poniżej odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:
Ad. 1 W roku 2011 Gmina Dziemiany miała podpisaną umowę z firmą “Azyl” sp. z o.o., Glincz,
83‐330 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.
Ad. 2 W 2011 roku wyłapano 2 szt. psów.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2011 roku wynosił 3000 zł – 2000 zł opłata stała roczna + 2 x 500
odłowienie zwierząt.
Pozdrawiam
Rafał Dorau
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
przy Urzędzie Gminy Dziemiany

2012-08-15

Gdańsk, dn. 03.04.2012 r.
L. dz.: 79/04/2012/Sch/PS

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS”
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej skierowanej do Urzędu
Miejskiego w Gdańsku przez BOZ Fundacji dla Zwierząt „Argos”, informuję, że:
1. Gmina Miasta Gdańsk posiada schronisko miejskie, które odpowiada za
odławianie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych, zagubionych i
błąkających się zwierząt z terenu Gminy.
2.
Sprawozdanie z rotacji psów od 1.01.2011 do 31.12.2011r
Stan psów na dzień 31.12.2010
379 psów
Przyjęto do Schroniska psów 807
Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Razem

Od właściciela Znaleziono

Z interwencji

Z interwencji
Straży Miejskiej

Z interwencji
policji

2
1
1
2
1
1
2
-

15
28
19
17
12
16
21
12
14
22
14
33

50
33
43
35
48
43
39
55
52
62
53
51

1
1
1
2

3
1
1
-

10

223

564

5

5

Stan na dzień 31.12.2011 - 418 psów

______________________________________________________________________
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk; tel. 58 552 00 41;42, fax 58 552 17 51
e-mail: zoo@zoo.gd.pl; www.zoo.gd.pl

Sprawozdanie z rotacji kotów w Schronisku od 1.01.2011 do 31.12.2011 r
Stan kotów na dzień 31.12.2010
84 koty
Przyjęto do Schroniska kotów - 298
Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Od właściciela

Znaleziono

Z interwencji

Z interwencji SM

1
1
1
-

3
6
6
11
12
21
26
17
5
11
12
7

4
6
14
5
24
17
16
20
14
16
17
5

-

3

137

158

-

Stan na dzień 31.12.2011 – 47 kotów
1. Koszt utrzymania schroniska (zrealizowany budżet) w 2011 r. – 1.861.021 PLN.

Z poważaniem
Piotr Świniarski
Kierownik Schroniska

Do wiadomości:
1. WGK Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni w związku z przesłanym zapytaniem w sprawie realizacji
przez gminę obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje, że :
1. Gmina Gdynia w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert skierowanego do
organizacji pożytku publicznego, zawarła umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16 na okres trzech lat od
01.01.2009r. do 31.12.2011r. Umowa obejmowała realizację następujących zadań:
a. Całodobowy nadzór i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w
Gdyni ul. Małokacka 3A;
b. Całodobowa pomoc rannym bezdomnym zwierzętom, odławianie w godz. 7,00-19,00
bezdomnych zwierząt oraz odławianie w godzinach nocnych od 19:00 do 7:00
agresywnych zwierząt bezdomnych z terenu Gdyni;
c. Realizacja programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gdyni.
2. Ogólna liczba zwierząt przyjętych do schroniska w 2011 r. to: 1112 psów i 623 koty;
3. Koszt utrzymania schroniska w 2011 roku wyniósł 953.600 zł.

WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE

76-220, Główczyce, ul. Kościuszki 8
tel. (0-59) 811-60-10 , fax (0-59) 811-61-59
e-mail :ug@glowczyce.pl

Główczyce, dnia 29 marca 2012 roku.

RL-O7 614007701?

Biuro Ochrony Zwierząt

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

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 roku , w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz ich wyłapywaniem przewidzianym w ustawie o ochronie zwierząt informuję , iż :
> gmina w 2011 roku zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze schroniskiem "AZYL" Spółka z o.o Glincz 83-330 Żukowo
> w 2011 roku wyłapano 16 szt. bezdomnych zwierząt / psy/
> koszt realizacji całego zadania w 2011 roku, wyniósł 18.000,00 zł w formie
ryczałtowej

Z poważaniem

mgrArh
l. a / akta.

Sporządził:
Leszek ł.us/kiewic?

-^•"s^

2£—31

ul. Wiejska 50, 84-150 Hel
łel. 058 67-77-240. fax 058 67-77-277
e-mail: stfa2miei5ka@QoHel.pl

www.goHel.pl

Hel, dnia 29 maja 2012 roku
Znak sprawy: SM.6140.2.2012

L.dz.

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

wujjuwieui-i net (jiamu i

Nasz znak wpływu pisma:

UM Helu l.dz.

! 1203/2012

ł. ui na.

£.U.UO.CU IŁ

data wpływu:

29,03.2012

W sprawie: udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Odpowiadając na w/w pismo, informuje iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w 2011 roku miasto
(gmina) Hel, podpisała stałą umowę ze schroniskiem „Azyl" z o.o. w Glinczu ul. Wierzbowa 19, 83-330
ŹuKowo, gdzie

schronisko zapewniło opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

Z przeprowadzonych wspólnie akcji w 2011 roku z pracownikiem schroniska nie wyłapano żadnych
bezpańskich psów/kotów. Koszt realizacji całego zadania wynosił 12.000.00 zł i płatności były przekazywane
w formie ryczałtowej.
Z poważaniem
lejskfc^w

Wykonano w 2 eoz.:
Egz. Nr 1 - Adresat
Egz. Nr 2 - a/a

Wyk. A.M. (tel. 058 677-72-45)
a.marciniak@goHel.pl
29.05.2012r.

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

"1 1" <smjastarnia@wp.pl>
"boz" <boz@boz.org.pl>
30 marca 2012 14:32
Informacja publiczna z Jastarni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. informuję, że Gmina Jastarnia w 2011 r. miała
podpisaną stałą umowę z OTOZ "Animals" 81-391 Gdynia ul. Świętojańska 41/16, na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W 2011 r. z terenu Gminy
odłowiono i wywieziono 1 psa. Po wykonaniu zlecenia, wystawieniu faktury, koszt zadania
zamknął sie jednorazową kwotą 800,-zł. brutto.
Wojciech Zaborowski
komendant SM Jastarnia

2012-08-15

URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH
ul. gen. Józefa Hallera l
83-300 Kartuzy
RL-R.614&.8.2012.WM

Kartuzy, dn. 30.03.2012 r.

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

Dotyczy: pisma z dnia 26-ego marca 2012 r. nr rej. 5749.
W związku z powyższym tut. Urząd Miejski informuje, że w 2011 roku Gmina
Kartuzy zawarła umowę na odławianie, zapewnienie opieki oraz znajdowanie nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt z firmą „Azyl" Sp. z o.o. z Glincza, prowadzącą
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie, przy ul. Przemysłowej. W 2011 roku
wyłapano 20 psów. Całkowity koszt w/w zadania wynosił 14 000 zł, co stanowiło:
-12 000 zł - równowartość wyłapania 20 psów, płatne ryczałtem z góry.
- 2 000 zł - opłata roczna za utrzymanie schroniska.

zup.
r

:~A BlfRM!ŚfRZA

Otrzymują:
CDAdresat
2.a/a

URZĄD MIEJSKI
w KERCACH

Kępice,2011-04-04

UM.NPŚ.RL.6140.10.2011.KS

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt związanego
z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że:
1. Gmina Kępice w 2011 roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami miała zawartą
umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku ul. Portowa 11, 76-200 Słupsk.
Natomiast wyłapywanie i odstawianie zwierząt do schroniska w 2011 roku odbywało się na
podstawie umowy zawartej z „ Zakładem Produkcyjno Handlowo Usługowym Łukasz Pęski"
z siedzibą we Włynkówku ul. Rzemieślnicza 2, 76-200 Słupsk ( zlecenia doraźne)
2. W 2011 roku na terenie gminy Kępice wyłapano łącznie 14 zwierząt, w tym 11 psów
1 3 koty.
W roku 2011 z terenu gminy Kępice
- oddano do adopcji 9 zwierząt, w tym 7 psów i 2 koty.
2 psy oddane do adopcji za pośrednictwem Straży Ochrony Zwierząt;
l pies oddany do adopcji za pośrednictwem lecznicy weterynaryjnej w Miastku;
4 psy i 2 koty oddane do adopcji za pośrednictwem Gminy Kępice;
- przewieziono do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku 3 psy;
- uśpiono 2 zwierzęta, w tym l pies i l kot
Pies po przewiezieniu do kliniki weterynaryjnej w m. Ciecholub został uśpiony z powodu
ciężkich urazów jakich doznał w wypadku samochodowym w m. Korzybie.
Chorego kota wolno żyjącego po bezskutecznym leczeniu uśpiono.
3. W 2011 roku opieka nad jednym psem w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku wynosiła 500
zł brutto.
Koszty poniesione w 201 1 r. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami [zł]
Uśpienie i
wyłapanie i
karma
schronisko
leczenie i
szczepienia
transport
utylizacja
362,14
1129
190
1500
824,10
Cały koszt zadania wyniósł nieco ponad 4 tyś. zł.
Otrzymują:
(P adresat;
2

- ™-

Z poważaniem:
Z u p. Ś
Krzysztof Senger

INSPEKTOR
ds. rolnictwa i OC

WÓJT
GMINY KOBYLNICA

Kobylnica, dn. 02.04.2012r.

GPŚ-PE.6140.08.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dn. 26 marca 2012r. (data wpływu do Urzędu Gminy - 29 marca
2012r.) o udzielenie informacji publicznej w sprawie realizacji zadania gminy polegającego na opiece
nad bezdomnymi zwierzętami informuję, iż:
1. Gmina Kobylnica w 2011 roku posiadała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Słupsku, ul. Portowa 11, 76 - 200 Słupsk oraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt Animals, ul. Świętojańska 41/16, 81 - 391 Gdynia. W związku z wyczerpaniem limitu
dostępnych miejsc, w grudniu 2011r. udzielono

doraźnego zlecenia na przekazanie

bezdomnych zwierząt do Ośrodka Tresury Psów Sławomir Twardziak - hotel i schronisko dla
psów, Małoszyce, 84 - 302 Lębork.
2. W ramach wyżej wymienionych

umów oraz dodatkowych zleceń przekazano 13 szt.

bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Kobylnica.
3. Łączny koszt realizacji zadania gminy w 2011r. wyniósł 6.738 zł. Niniejszą kwotę uregulowano
na podstawie otrzymanych faktur i noty księgowej zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT
Leszek tuliński
)

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
a/a/KL/PR

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

"Mirek Klasa" <m.klasa@koczala.pl>
<boz@boz.org.pl>
19 kwietnia 2012 14:27
Informacja

Koczała, 19.04.2012r.

OŚ.6140.2.1.2012.MK

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy Koczała w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
26 marca 2012r., informuje, że w 2011r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie
im opieki podpisana została umowa ze schroniskiem AZYL sp. z o.o. w Glińczu, ul. Wierzbowa,
83-330 Żukowo, w tym okresie nie odnotowano bezdomnych zwierząt. Uiszczono opłatę roczną
w kwocie 2000zł. po podpisaniu umowy.
Z poważaniem

Mirosław Klasa

Specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
oraz ochrony środowiska

Urząd Gminy Koczała

tel. 059 857 4258, 059 857 4062
fax. 059 857 4073

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7068
(20120419) __________
Wiadomoœæ zosta³a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-13

URZĄD GMINY
KOLBUDY
ni. Staromłyńska l
83-050 Kolbudy

GK. 6140.5.2012

Kolbudy, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04 -886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2012 r., o udzielenie informacji publicznej,
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przekazujemy następujące informacje:
1. W 2011 r. Gmina Kolbudy miała umowę z Sp. z o.o. AZYL w Glinczu przy ul.
Wierzbowej, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej. Umowa dotyczyła działań
interwencyjne - profilaktycznych.
2. Całkowity koszt zadania • wyniósł 21600,00 zł brutto, płatność była realizowana
w formie ryczałtowej.

WÓJT
dr Lesze/-

URZĄD GMINY

89-607 Konarzyny
ul. Szkolna 7
powiat Chojnice woj. pomorskie

H./fcx (059) 833-io-n. 833-10-08

Konarzyny 2012-03-30

NrROG.614.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. Urząd Gminy w Konarzynach informuje:
1. Gmina Konarzyny zawarła porozumienie w sprawie wyłapywania zwierząt z Firmą
„Rakarnia" Skup zwierząt padłych oraz odpadów poprodukcyjnych Roman Rocławski
Lipienice, 89-620 Chojnice. Umowę zawarto Olmarca 2006 r. na czas nieokreślony.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w roku:
-2011
- 5 psów z tego w 3 przypadkach odnaleziono właścicieli, a w
dwóch przypadkach psy zostały zaadoptowane przez mieszkańców gminy
3. Koszt realizacji całego zadania w roku:
- 2011
- O zł

ł. Mieczysław Pruski
Sekretarz Gminy

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Krzysztof Lisakowski" <k.lisakowski@koscierzyna.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 maja 2012 08:22
Temat:
odpowiedź na pismo z dnia 26 marca 2012
Odp.1 Gmina Kościerzyna w roku 2011 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
firmą Schronisko dla bezdomnych zwierząt AZYL
odp.2 w roku 2011 wyłapano i utrzymywano 23 sztuki psów, zlecono wykonanie 34 interwencji firmie
zewnętrznej
odp.3 koszt realizacji wyłapywnia psów to kwota 1950 zł
Z pozdrowieniami
Krzysztof Lisakowski

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7116
(20120507) __________
Wiadomo ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-14

Urząd Gminy w Krokowej

ul szkolna 2, 84-110 Krokowa
. 053 675-41-11,0x058675-41-01

te!

N1P 587-10-00-684

ROL.5.2012

Krokowa 2012-04-02

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

W odpowiedzi na pismo PM 42 z dnia 26 marca 2012 roku Urząd Gminy w Krokowej
informuje:
1. 2011 r. mieliśmy umowę zawartą z Azyl Sp. z o.o. w Glinczu
2. ilość zwierząt wyłapanych na terenie gminy - 17 szt.
3. koszt realizacji całego zadania 13.200 /:ł, forma płatności za opiekę ryczałtowa.

>NSe£KTQR
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WÓJI GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Kwidzyn, dnia 10 kwietnia 201 2r.
GO.1431.2.2012

Za potwierdzeniem odbioru

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
26 marca 201 2r. o udzielenie informacji publicznej (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kwidzyn
29 marca 201 2r.), złożonego przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos" z siedzibą
przy ul. Garncarskiej 37A, 04-886 Warszawa, Wójt Gminy Kwidzyn udostępnia informację publiczną
w zakresie objętym wnioskiem.
1.

Czy i z kim gmina miała w 2011 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki?
Gmina Kwidzyn w roku 2011 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

(psów) z terenu gminy Kwidzyn i zapewnienie im dalszej opieki poprzez umieszczenie w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie. Podmiotem świadczącym usługi na rzecz Gminy Kwidzyn
w roku 2011 było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z siedzibą przy ul. Nad Torem 1,
86-300 Grudziądz. Przedsiębiorstwo to prowadzi również schronisko w Węgrowie.
2.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2011 roku?
W 201 1 roku z terenu gminy Kwidzyn wyłapano i przewieziono do schroniska w Węgrowie

31 bezdomnych psów, nadzień 31 grudnia 2011 r. w schronisku przebywało 17 psów.
3.

Jaki był w 2011 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)?
W roku 2011 koszt realizacji całego zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych psów

i zapewnienia im dalszej opieki w schronisku w Węgrowie wyniósł 91.498 złotych. Poniesione koszty
regulowane były przez Gminę Kwidzyn na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Daniel"
w oparciu o ceny ustalone umową na podstawie faktur VAT, wystawianych miesięcznie. Koszty
obejmowały: cenę utrzymania w schronisku wyłapanych zwierząt, w tym ich wyżywienie, podstawowe
leczenie weterynaryjne oraz opieka (stawka za dobę) oraz cenę jednorazowego przyjazdu, wyłapania

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE

ul.Długa 49, 84-218 Łęczyce
'-16789214. 6739631, 6 7 8 9 1 " '

RIR.6140.09.2012.KP

Łęczyce, dnia 04.04.2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012r. (wpływ do tut. Urzędu 29 marca
br.) o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy w Łęczycach informuje, iż:
1. W 2011 roku Gmina Łęczyce posiadała umowę na odławianie bezpańskich zwierząt z
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals", ul. Świętojańska 41/16,
81-391 Gdynia
2. Ilość odłowionych bezpańskich zwierząt wynosiła w 2011 r. - 27 psów
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 14 850,00 zł
Wynagrodzenie było wypłacane co miesiąc, na podstawie wystawionej noty księgowej.

Z upcważnjenia Wójta
>WNIK
REFERATI/INFRASliRUKTURY l ROZWOJU
mgr/Piotr

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a

Krupiński

URZĄD GMINY
83 -420 L l N l E W C
Woj, pomorskie

, dnia 30.03.2012 r.

Liniewo

RGKiR.700.17.2012.JM
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Liniewie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu 28.03.2012 r.) przesyła odpowiedzi na pytania:
1. W 2011 r. Gmina Liniewo miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem AZYL Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna,
2.

W 2011 roku wyłapano z terenu Gminy Liniewo 10 bezdomnych psów.

3. W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 6 tyś zł. Forma płatności jednorazowa
600 zł za wyłapanego psa.

Jacek
Sekr,

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.

f ŁIJP

Lipusz. dnia 03.04.2012 r.
KO-C/. P. .7004.11.2012

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

W odpo\\iedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat zadań dotyczących „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy w Lipuszu informuje:
1. \V 2011 r. (Janina Lipusz miała zawarte umowę na odławianie bezdomnych zwierząt psów i umies/.czanie ich w schronisku z firmą: AZYL sp.z o.o. w Glinczu przy ul.
Wierzbowej l c ), 83-330 Żukowo . filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.
2. W 2 0 1 1 r. na terenie gminy Lipusz nie wyłapano żadnego bezdomnego zwierzęcia.
3. \V 201 l r. nie poniesiono kosztów na zadanie „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

mgr Mirosław Ebertowski

-424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7 tel. 58 687 45 15 lub 30, fax 58 687 45 91
e- mail.ug@lipusz.pl w\v?,. : p-.isz.pi

Luzino, 11 kwietnia 2012 roku
OR.1431.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2011 roku (data wpływu: 20.05.2011 r.)
o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Luzinie przekazuje następujące odpowiedzi na postawione we
wniosku pytania:
1. W 2011 roku była zawarta umowa z firmą zewnętrzną, mającą siedzibę poza
granicami gminy Luzino.
2. W 2011 roku przyjęto 27 zgłoszeń o przebywaniu na terenie gminy bezpańskich
psów.
3. Koszt realizacji zadania jakie gmina poniosła w związku z powyższym to 38925 zł.
Formy płatności: ryczałtowa i jednostkowa.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.

Urząd Miasta Malborka
82-200 Malbork
Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
GKO.6140.13.2012

Malbork, dnia 29.03.20 lir.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot: Wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Miasta Malborka
uprzejmie informuje, że w 2011 r. była podpisana umowa z dnia 01.02.2011 r.
z firmą „AZYL" Spółka z o.o w Glinczu przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo, filia
w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej. W schronisku firmy „AZYL" w Kościerzynie
umieszczano psy wyłapywane przez Straż Miejską na terenie miasta Malborka.
Schronisko przyjęło 15 psów; z tego do adopcji skierowano 8 psów, jeden pies
padł, 3 psy zostały uśpione, a w schronisku pozostały 3 psy. Należy znaczyć, że do
schroniska trafiały z reguły psy w nie najlepszym stanie lub stare, takie których nie
udało się przekazać do nowych właścicieli na miejscu w Malborku.
W tym czasie Stowarzyszenie "REX" w Malborku przekazało też ok. 65 psów
i pewną ilość kotów do adopcji, bez pośrednictwa schroniska. W ostatnich trzech
latach ok. 500 kotów znalazło nowy dom.
W 2011 r. do schroniska OTÓŻ ANIMALS Oddział Schroniska w Tczewie
przekazano też na podstawie doraźnych zleceń 5 psów.
Na terenie Malborka realizowano też stałą akcję sterylizacji i kastracji
bezdomnych kotów (sterylizacja 123 szt., kastracja 61 szt.; na kwotę 22.710,00 zł.),
oraz zabiegi weterynaryjne na chorych i poranionych w wypadkach bezdomnych
psach i kotach.
Ogółem wydano 60428,66 zł.
Z poważaniem
_
Otrzymuj ą:

1. Adresat.
2. Wydział GKO a/a.
Prowadzący sprawę:
A.Matyjak
tel.556479900wew.249

Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

<t"
n«ra«ta* ^

URZĄD GMINY

82-200 MALBORK
u l . C e g l a n a 7, tel. 055-647-28-07
REGON 000534470
NiP 579-10-03-249
RG-I1I 76/31/2012

Malbork, dnia 30. 03. 2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26. 03. 2012 (data wpływu do tut. urzędu 29. 03. 2012 r.)
w sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt - Urząd Gminy Malbork informuje:
1.

W 2011 r. Gmina nie miała podpisanej umowy z żadną firmą zajmującą się przedmiotowym
zadaniem.

2.

W 2011 r. z terenu Gminy nie wyłapano żadnego psa.

3.

W 2011 r. koszt realizacji zadania wyniósł 00,00 zł.
W związku z powyższym uważa się, że wnioskowana informacja publiczna została

udzielona.

z poważaniem:

Otrzymują:
1. Adresat

2.

a/a

URZĄD GMINY
w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2

S (0-55) 640-43-57 do 61 fax.(0-55) 640-44-61
e-mail:ugmp@kki. net.pl

RG.I.6140.3.2012

Mikołajki Pom. 30.03.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ,,ARGOS"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich w odpowiedzi na wniosek
o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r. podaje informacje:
1. Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich w 2011 r. miała podpisaną
umowę z Sp. z o.o. AZYL w Glinczu, przy ul. Wierzbowej , 83-330
Żukowo
2. Ogółem wyłapano 12 psów w tym 2 szczenięta.
3. W 2011 r. poniesiono koszt 9600,00 zł. opłata ryczałtowa.

u».

P
Anna

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.
Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Kuśrmerczyk

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Agnieszka Czechowska UG Miłoradz ROLNICTWO" <rolnictwo@miloradz.malbork.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 maja 2012 13:14
Temat:
Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Miłoradzu przekazuje
potrzebne informacje:
1. W 2011 r. gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem OTOZ Animals oddział schronisko w
Tczewie.
2. W 2011 r. wyłapano 5 psów.
3. W 2011 r. koszt realizacji całego zadania to 5900 zł, za kazdym razem była to jednorazowa opłata za
umieszczenie w schronisku.
Z poważaniem
Agnieszka Czechowska

2012-08-14

BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

Nowy Dwór Gdański, 30-03-2012
Nasz znak: ITiGK.6140.'fc?.2012.AN
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Sprawa: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
W roku 2011 Gmina Nowy Dwór Gdański posiadała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z „Azyl" Spółka z o.o. z siedzibą w Glinczu przy ul. Wierzbowej,
83- 330 Żukowo.
W roku ubiegłym odłapano i umieszczono w schronisku „Azyl" 14 psów.
Jednocześnie wielokrotnie leczono i szczepiono bezpańskie psy przebywające czasowo
w przytulisku przy OSP w Nowym Dworze Gdańskim.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 12.027,16 zł (2.000 zł - opłata stała
na schronisko, 8.400 zł - opłata za wyłapanie i umieszczenie w schronisku psów, 1.627,16 zł
- leczenie i usługi weterynaryjne).
Płatności dokonywano każdorazowo po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury.

Z poważaniem,

l up. BURMISTRZA
~~~
mgr

Zastępca Burmistrza

Referat Inwestycyjno Techniczny i Gospodarki Komunalnej
tel. (O- 55) 247 24 01 w. 34 fax. (0-55) 247 24 05
drogi@miastonowydwor.pl

Urząd Gminy Osieczna
ul. Plac 1000 – lecia 1
83 – 242 Osieczna

Osieczna, dnia 10 kwietnia 2012 roku

SW.15.15.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04 – 886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 26. 03. 2012 roku (wpływ 29. 03. 2012 r.)
dot. informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi
zwierzętami

i

ich

wyłapywanie”,

przewidzianego

ustawą

o

ochronie

zwierząt

informujemy, że:
1. Gmina Osieczna nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w 2011 roku.
2. W 2011 roku w gminie Osieczna nie przeprowadzono akcji wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
3. W 2011 roku gmina Osieczna nie wydatkowała środków na realizację ww. zadania.

Z poważaniem
Wójt Gminy Osieczna
/-/ mgr Stanisław Stosik

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Osiek, dnia 23.04.2012 r.
Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30
83-221 Osiek

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

Dotyczy: informacja publiczna na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”.
1. Gmina Osiek od 2010 r. ma podpisaną umowę z OTOZ ANIMALS w Gdyni na
obsługę i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt dostarczonych z terenu gminy
Osiek do schroniska Animals w Starogardzie Gd.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2011 r. – 0.
3. Koszt zadania w 2011 r. – 0.

Sporządził:
Romuald Popławski – insp. ds. ochrony środowiska

A D GMINY

Parchowo 02-04-2012 r.

(a,\ 0-59 821 48 Oj
pomorskie
- 13 -

GKPiI.R.Oś.D.6033.12.12

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

Urząd Gminy w Parchowie odpowiadając na wasze pisma z dnia 26-03-2012 r.
w sprawie zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parchowo.
Informujemy, że;
1. W roku 2011 Gmina Parchowo miała podpisaną umowy na wyłapywanie
„AZYL" Sp. z o.o. Glincz
bezdomnych zwierząt, z Schroniskiem
83-330 Żukowo.
2. Na terenie Gminy Parchowo w roku 2011 dokonano wyłapania pięć bezpańskich
psów przez pracowników schroniska „AZYL". Po wyłapaniu psy zostały
przekazane do schroniska ,AZYL" dla zwierząt gdzie opłacono ich pobyt.
3. Opłaty były jednorazowe (ryczałtowe) za każde odłowione zwierze w wysokości
600 złotych oraz stała opłata na rzecz schroniska w wysokości 2 000 zł. rocznie .
4. Na terenie Gminy nie ma potrzeby budowy schroniska dla zwierząt. Wyłapane
zwierzęta przebywały na koszt Gminy w schronisku.
5. Nie było przypadku odebrania zwierząt hodowcom.
6. Nie zanotowano żadnego przypadku znęcania się nad zwierzętami.

Pruszcz Gdański 06 kwietnia 2011 r.

GK.702176.2011 r.

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

W związku z pismem w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”
podaję do publicznej wiadomości następujące dane:
W grudniu 2010 r. wysłaliśmy zapytanie ofertowe do wszystkich schronisk zlokalizowanych
w okolicy, dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański w roku 2011. Otrzymaliśmy jedna ofertę ze schroniska w Tczewie.
Podpisaliśmy umowę na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów z terenu Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański w schronisku OTOZ ANIMALS Oddział schronisko w Tczewie
W roku 2011 wyłapano 46 psów, całkowity koszt odłowienia i utrzymania 46 psów wyniósł
54 500 zł, płatne ryczałtowo za wykonanie jednorazowej usługi.
Od 2002 roku do chwili obecnej realizujemy program rejestracji i identyfikacji psów oraz
korzystamy z usług inspektorskich na podstawie umowy z Polskim Towarzystwem
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1.

Przodkowo, dnia 26.04.2012 r.
GK.6140. 5 .2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu 29.03.2012 r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:
1. W 2011 r. Gmina Przodkowo miała zawartą stałą umowę z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” ul. Świętojańska 41/16, 81391 Gdynia.
2. W 2011 r. zostało wyłapanych 11 psów.
3. Opłaty w 2011 r. były w formie jednorazowej za umieszczenie w schronisku, całość
zadania wyniosła 12.800,-zł.

NY
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Przywidz, dnia 02.04.2012 r.

GK.O.604.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
304 - 886 Warszawa

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.) oraz odpowiadając na Państwa
pismo z dnia 26.03.2012 r. (wpł. 29.03.2012 r.), informuję, że:
1. W 2011 r. Gmina Przywidz miała podpisaną umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy z „Azyl" Sp. z o.o. z Glincza, ul. Wierzbowa,
83-330 Zukowo z filią w Kościerzynie, przy ul. Przemysłowej, 83 - 400 Kościerzyna.
Z uwagi na okoliczności strony rozwiązały ww. umowę (data wypowiedzenia umowy
- do 30.11.2011 r.). Po wypowiedzeniu umowy, zadania z tego zakresu zlecano
Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w Gdyni.
2. W 2011 r. ww. podmioty odebrały z terenu Gminy - 2 psy. Koty nie były odbierane.
3. Całościowy koszt realizacji zadań związanych ze zlecaniem wyłapywania
bezdomnych zwierząt przez wymienione w pkt l podmioty wyniósł 17.600,00 złotych.
Płatności za wykonywanie zadań odłowienia i opieki nad tymi zwierzętami
realizowany był ryczałtowo („Azyl" Sp. z o.o.) oraz w formie jednorazowej
zapłaty (OTÓŻ „Animals").
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Otrzymują:
(p Adresat
2. A/a(x2)

URZĄD GMINY PUCK
ul. l O Lutego 29
84-100 PUCK
(1)

Puck. u n i a 16.04.2012r.

Rol.6140.16.2012

Bil RO OCHRONA Z\\ IFKZĄT
Finnliic/cl dkt Zir/crra/ ..Jn,'fM "

ul. Garncarska 37 A. 04 - 886 Y\ur>zawa

L

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2()12r. (wpływ 2 ).03.2012r.) w spi\:'. i e udzielenia
informacji na temat sposobu opieki nad bezdommmi zwierzętami Urząd Gmim Puck informuje:
1. W roku 201 1 Gmina Puck miała podpisane stale umowy na :
- odłó\v bezdomnych pso\\ z terenu Gminy Puck i zapewnienie im iniej>e Ł ; \\ schronisku z
organizacją pozarządowa : Ogólnopolskim T o w a r z y s t w e m Ochroin
wierząt OTÓŻ
..Animals" z siedziba w * i d \ ni ul. S w iętojańska 41 1 6 . 8 1 -3C) l ( i d \ n i ą .
- odłów bezdomnych, psów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy w
sytuacjach \vymagaja>\ch natychmiastowej interwencji, usługi \ \ e t e r y n a n j n e w przypadku
rannych, chonch z w i e r z ą t z Prz>chodnia Weten nań jną A.Lipski z siedziba w Pucku przy
ul. Miotka l .
2. W 20 1 1 r. z terenu i m i i n y Puck o d ł o w i o n o 47 zwierząt. \\ tym:
- 38 szt. psów umies/ • -ono \\ schroniskach prowadzonych prze/ podmiot / którym Gmina
miała podpisana UITK
- 4 szt. psów oddano a rodzin zastepcz\ ch.
- 4 szt.psów z uwagi ; ,1 odniesione rany uśpiono (zdarzenia drogowe).
- l psa oddano właścicielowi.
3. Łączny koszt zadań związany z odłowem psów. umieszczeniem w >chionisku. leczeniem
zwierząt chorych i : a n n \ c h . zapewnienie okresu k w a r a n t a n n ) w k t ó r y m odłowione
bezdomne psy zostar. odrobaczone, zaszepione przeciwko chorobom zakaźnymi i
..zachipowane" w rok.; 2 u l l w \ n i ó > l 34L)L)7.00zl. Odpłatność b \ l a r e a l i z o w a n a przelewem
na podane konto po ot! / maniu taktur\ noi\ za w \ konaiui usługę.

WÓJT G|HjNY
U PUCK
Pusz karczuk

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
"Inwestycje" <inwestycje2@reda.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
DW:
"Inwestycje" <inwestycje2@reda.pl>
Wysłano: 25 czerwca 2012 15:09
Temat:
"Opieka nad bezdomnymi zwierzetami i ich wyłapywanie" Reda.
Witam!
W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłam informacje dotyczące "Opieki nad bezdomnymi zwierzętamii
ich wyłapywania" w 2011 r.
1. W 2011 r. gmina miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2011 r. wyłapaliśmy i dostarczyliśmy do schroniska 94 szt. psów i kotów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 97 938.00 zł. Za umieszczenie bezdomnych
zwierząt w schronisku płaciliśmy opłatę miesięczną ryczałtową, a za wyłapywanie za każdą sztukę
wyłapaną.
Pozdrawiam
insp. Mariola Okrucińska
U.M. Reda
tel. 58/678-80-12, e-mail inwestycje2@reda.pl

2012-08-14

URZĄD MIASTA RUMI, Wydział Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
tel. (58) 679 65 11, 679 65 61, 671 65 60, 679 65 03 pqmos@um.rumia.pl
k.bielinska@um.rumia.pl

PGMOS.604.3.2012

Rumia, dnia 02.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r. w sprawie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywania. Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi informuje, iż w 2011 r. Gmina miała zawartą umowę na
wyłapywanie zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie miasta Rumi, zwierząt
podejrzanych o wściekliznę oraz pomoc bezdomnym zwierzętom z Panem Krzysztofem Linardem
właścicielem firmy „CANIS" z siedzibą przy ul. Przebendowskiego 23/10 w Pucku.
Koszt przeprowadzenia odłowów wyniósł w 2011 r. wyniósł 29.999,70 zł. brutto.
Płatność była w formie ryczałtu.
Odłowiono 53 szt. psów i 4 szt. kotów.
Odłowione zwierzęta były odwożone do Ośrodka Tresury Psów. Hotel i Schronisko dla
Psów „Bajer" w Małoszycach prowadzonego przez Pana Sławomira Twardziaka.
Koszt utrzymania zwierząt w schronisku w 201 Ir. wyniósł 61.500,00 zł. brutto.
Płatność była w formie ryczałtu.

wyk. K. Br.
a/a

A1RPLAY

Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26
77 - 304 Rzeczenica
tel./fax: +48 059 8331682
+48 059 8331722
e-mail: ug_rzeczenica@po.onet.pl

Gmina Rzcczcflica

URZĄD GMINY

Rzeczenica, dnia 23.04.2012 r.

77-304 RZECZENICA
ul. Człuchowska 26
woj. pomorskie

tel./fax 59 839 l? 88, tel.Sfl 83318 84/ia
m 14310111117, fp&ON! 000848432

e=małi: 8minBfreeezenlca.pl
OS.6140.1.2012

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

dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadań "opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. (wpływ 29.03.2012 r.)
informuję iż:
1. W 2011 r. Gmina Rzeczenica miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z :
• AZYL DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT, Glincz przy ul. Wierzbowej,
83-330 Żukowo;
• Umowa zelecenie, Pałbicki Franciszek, ul. Wojska Polskiego 6, 77-300
Człuchów.
2. W 2011 r. zostały wyłapane 22 psy.
3. W 2011 r. opłata za wyłapywanie zwierząt 5 200 zł, opłata roczna za utrzymanie
schroniska 2 000 zł.
Z poważaniem
Otrzymują:
Q), adresat
2. a/a

'•JLŁU-

mgr uecn Zwolinski

URZĄD GMINY w SADIMACH
ul. Kwidzyńska 12

82-522 Sacllinki

Sadlinkl

'

dma

-.. _ . -,„.,-,

04.04.2012r.

MIP 5810011883 REGON 000539639

Oś.6134.1.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29 marca bieżącego roku Urząd Gminy w
Sadlinkach informuje, iż w 2011 roku mieliśmy podpisaną umowę z firmą „Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem l na wyłapywanie
oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Sadlinki.
W 2011 roku zostało wyłapanych dziesięć bezdomnych zwierząt i umieszczonych w
schronisku. Całkowity koszt jaki gmina poniosła w w/w roku to kwota 12.979,44 zł. (słownie:
dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 44/100).
Powyższa kwota związana jest z wyłapywaniem i późniejszym utrzymaniem zwierząt
w schronisku - odpłatność miesięczna po przedłożeniu faktury VAT.

OJT
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Sporządził:
K. Krzemień

Elżbieta Krajewska

Sierakowice, dn. 10.04.2012 r.
RSR.1431.2.2012
Tadeusz Wypych
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dot: dostępu do informacji publicznej o wykonywaniu przez Gminę Sierakowice zadań
publicznych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.03.2012 r. proszę o wyjaśnienie statusu prawnego
reprezentowanego przez Pana Biura Ochrony Zwierząt oraz dokładnie w czyim imieniu
został on złożony, Biura czy Fundacji przy której zostało ono utworzone.
Jeśli wnioskodawcą jest Fundacja dla Zwierząt „ARGOS" w Warszawie to proszę
o przedłożenie aktualnego odpisu z KRS z którego będzie wynikał sposób jej reprezentacji oraz
personalia
osób legitymowanych
do składania oświadczeń woli
za Fundację.
Poza tym proszę o udzielenie informacji czy Fundacja dla Zwierząt 'ARGOS" pozostaje
w sporze sądowym z „AZYL", spółka z.o.o w Glinczu k/Żukowa czy nadal toczy się, a jeśli tak
to przed jakim organem, postępowanie karne w związku z prowadzoną przez te spółkę
działalnością oraz czy Fundacja prowadzi konkurencyjną w stosunku do „AZYL", sp. z.o.o
działalność gospodarczą.
j&RETĄEZ GMI JY
Olgu Walaszkowsi :a

Otrzymują:
1. „AZYL" spółka z.o.o, ul. Wierzbowa Glincz, 83 - 330 Żukowo
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
83-220 Skórcz
ul. Główna 40
Vi'oj. pomorskie
NIP 5 9 2 - 1 0 - 0 4 - 4 9 0

Skórcz, dnia 03.04.2012 r.

BGK.6140.1.4.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198) Burmistrz Miasta Skórcz udziela
informację publiczną na pytania zadane we wniosku:
1) Gmina Miejska Skórcz w roku 2011 miała zawartą umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku ze Spółką z o.o. AZYL w
Glinczu, przy ul. Wierzbowej 22, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie.
2) Na koszt gminy w roku 2011 wyłapano trzy psy.
3) Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 9 600,00 złotych. Gmina
Miejska Skórcz ponosiła miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 800,00 zł brutto.

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
83-220 Skórcz
Roi. 6140.4.2012

Skórcz, dnia 11.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
e-mail: boz@boz.org.pl
dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy w Skórczu
informuję, że w 2011 r. nie mieliśmy zawartej stałej umowy i nie udzielaliśmy
nikomu zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

Słupsk, 03.04.2012 r.

GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.25.2012

Pan

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

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" uprzejmie informuję, iż:
1) Miasto Słupsk w roku 2011 nie podpisywało umów stałych oraz zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Zadanie dotyczące zapewnienia bezdomnym
zwierzętom opieki, w ramach którego prowadzone są między innymi takie działania jak:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku oraz
wolno żyjących kotów,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku,
realizowane jest przy pomocy jednostki organizacyjnej Miasta - Schronisko dla Zwierząt
w Słupsku z siedzibą przy ul. Portowej 11 w Słupsku.
Schronisko dla Zwierząt w Słupsku na podstawie zawieranych umów zapewnia również opiekę
bezdomnym zwierzętom pochodzącym z gmin sąsiednich. W roku 2011 Schronisko zapewniało
opiekę zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Kobylnica, Smołdzino, Tuchomie, Damnica,
Trzebielino, Dębnica Kaszubska, Miastko, Miasto Ustka, Kępice i Gmina Ustka.
2) W roku 2011 do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku przyjęto łącznie 579 psów i 122 koty
(wraz ze zwierzętami z gmin sąsiednich).
3) Koszt realizacji całego zadania - wydatki Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w roku 2011
wyniosły 680 834,16 zł.

H
T£fc42 POLW

ENTA
DYREKTOR WYOZ1AŁU GOSPOOARW KOMUNALNEJ
MIESZKANIOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83
www.slupsk.pl; e-mail: urzad@um.slupsk.pl

URZĄD GMINY
83-230 Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10 woj. pomorskie
NIP 592-10-03-823, Reg. 000547158

Smętowo Graniczne, dnia 30.03.2012 r.

RGP.6140.02.2012.MG

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

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca
2012 r. ( data wpływu 29.03.2012 r.) podaje następujące dane:
Ad 1. W roku 2011 r. Gmina Smętowo Gr. posiadała podpisaną umowę na odławianie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w Azylu ze Spółką z o.o. „Azyl" w Glinczu, ul.
Wierzbowa, 83-330 Żukowo.
Ad 2. Na koszt gminy w 2011 r. zostało odłowionych i utrzymywanych w schronisku 7
psów (11 interwencji).
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r.- 12.000 zł. brutto. Forma płatności ryczałtowa/m-c

MINY
Kirszenstrfn
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Argos/BOZ
Od:
<rolnictwo@smoldzino.com.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 12:08
Temat:
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
W 2011r Gmina Smołdzino zawarła umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt W Słupsku na odbiór i
zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt.
Wyłapywaniem na terenie gminy zajmuję się pracownik urzędu gminy.
W 2011r dostarczono do w/w scroniska 5 psów i 1 kota.
Całkowity koszt realizacji całego zadania wynosił 2650,00zł.
Informacji udzielił:
podinspektor ds rolnictwa i ochrony środowiska:
Leszek Dyńka

2012-08-15

URZĄD MIASTA SOPOTU
W/cizia'
inżynierii i Ochrony Środowiska
Bl-704 Sopct, ii Kościuszki 25/27

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Sopot, dnia 03.04.2011 r.
IOŚ.1431.1.2012.1

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

W

odpowiedzi

na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 - Wydział

Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu informuje :
•

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Sopotu zajmuje się Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Sopocie w ramach zawartej przez Gminę
Miasta Sopotu

umowy na Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w

Sopocie.
•

Ilości zwierząt odłowionych i utrzymywanych w schronisku oraz koszty z tym związane
przedstawia tabela poniżej.
Rok

Ilość zwierząt
odłowionych
psy / koty

Przyjęto zwierząt
ogółem
psy / koty

Koszty całkowite
prowadzenia
Schroniska (zł)

Wielkość
przekazanej przez
gminę dotacji (zł)

2011

52/31

221 / 209

446.800

320.000

Z wyrazami szacunku

Otrzymują :
1. Adresat

2. IOŚ a/a

KRA2 POLSKA

Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 52 13 794, fax: (+48 58) 551 01 33
www.sopot.pl
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"Urząd Gminy Stare Pole - Ochrona środowiska" <ochrona-srodowiska@starepole.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 kwietnia 2012 15:18
Udzielenie informacji publicznej

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W związku z wnioskiem z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że powyższe dane
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Pole w zakładce Ochrona
środowiska – Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Lucyna Szymańska
inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
i ochrony środowiska
Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

2012-08-11

GKI.614.33.2012.MW

Starogard Gdański 2012.04.13

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

Urząd Gminy Starogard Gdański w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r.
dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania udziela informacji.
1. Urząd Gminy Starogard Gdański w roku 2011 wykonywała ww. zadanie w oparciu
o stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Starogardzie Gdańskim.
2. W 2011 roku z terenu Gminy zostało wyłapanych 30 psów w cenie 1200 zł/szt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 36000 zł.. Opłata uiszczana
była na podstawie faktur za wyłapane zwierzęta w określonym przedziale czasu.

Urząd Miasta Starogard Gdański
Starogard Gdański 2012-04-02

WO-ORG.6140.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
e-mail boz@boz.org.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania.
1. W Gminie Miejskiej Starogard Gdański funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwie r ząt „Animals" na podstawie
umowy podpisanej w grudniu 2001 roku na okres 10 lat pomiędzy Towarzystwem a Gminą.
W ramach w/w umowy OTÓŻ zajmuje się także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Miejskiej Starogard.
2. W styczniu 2011 roku stan zwierząt w schronisku wynosił - 95 (62 psy i 33 koty), w
przeciągu całego roku przybyło 400 zwierząt (331 psów i 69 kotów), schronisko opuściło
337 zwierząt: adopcja - 310 (240 psów i 70 kotów), oddano właścicielom - 27 psów.
3. Środki finansowe przekazywane przez Gminę Miejską Starogard Gdański na utrzymanie
schroniska w 2 0 1 1 roku wyniosły 173.160,00 zł,. Dotacja przekazywana jest w ratach
miesięcznych.

83-200 Standard Gdański, ul. Gdańska 6

lBl.( + 4i5l|530G102

latem l

www.slawpnl.pl

ibigfliBw.loporamki@iiiii.slaropd.pl

URZĄD GMINY
77-143 S
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Studzienice, dnia 16.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Studzienicach w sprawie udzielenia

informacji

publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem za rok
2011 uprzej mię informuj e:
Ad. l

• Spółka z o.o. „AZYL" Glincz, 83-330 Żukowo. Umowa roczna.

Ad. 2

• l szt. - pies.
Ad. 3

• 670 zł na podstawie faktury.

Z poważaniem
l
Z up. W>JTA GMINY
Ryszard Pieehowski
ZASTĘPCA WÓJTA
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"Gmina Subkowy Sekretarz" <sekretarz@subkowy.pl>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2012 10:04
informacja publiczna

SG. 1431.22.2012
Urząd Gminy Subkowy – w związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z
dnia 26 marca br. podaje:
Ad 1 Gmina Subkowy w roku 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie opieki z P.H.U. Azyl dla bezdomnych zwierząt Glincz ul.Wierzbowa 19,
83- 330 Żukowo.
Ad 2 W roku 2011 z terenu gminy zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 8 psów.
Ad 3 W roku 2011 koszt realizacji całego zadania wyniósł 13.200 zł. Rozliczenie następowało w
formie ryczałtowej.
Informację wytworzył: Andrzej Kołodziej - inspektor
Informację udostępniła: Regina Jankowska - Sekretarz Gminy

2012-08-15

URZĄD GMINY

82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
tel. 755/247 81 51, 2478152
247 83 24, fax /S5/ 247 83 96
woj i.wrnorskie

Sztutowo, 13.04.2012 r.

KM.6140.8.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. informujemy:
1. 2011 r. Gmina Sztutowo posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki z firmą „Azyl", Glincz, 83-330 Żukowo.
2. Brak danych.
3. Ryczałt miesięczny - 1300 zł.

Z up-

s~\

rnmy

URZĄD GMINY

33-034 TRĄBKI WIELKIE

ul. Gdańska 12
rei. 0586E2-83-23, Fax 058682-83-19

WZP.OŚ.1431.1.1828.2012

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

W związku z otrzymanym pismem, dotyczącym udzielenia informacji publicznej na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, informuję że:
1) gmina Trąbki Wielkie nie miała w 2011 roku podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Jeżeli wynikła taka potrzeba zajmowała się
tym miejscowa lecznica dla zwierząt.
2) ilość wyłapanych kotów: 3 szt, ilość wyłapanych psów: 41 szt. w 2011 roku
3) koszt poniesiony w 2011 roku na zadanie około 12 500,00 zł -jednorazowa.

ZASfĘf CA WÓJTA
Wczling

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino 7A
tel. (0-59) 858 02 537 fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: trzebielino@poczta.fm

Trzebielino, dnia 11.04.2012r.
PG.6140.4.2012

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

W odpowiedzi na Państwa prośbę z dnia 26.03.2012 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje że Gmina Trzebielino w 2011 r. posiadała stałą
umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Gminą Miejską Słupsk.
Na terenie Gminy Trzebielino w 2011 r. wyłapano 7 psów i 4 koty.
Koszt realizacji całego zadani wyniósł

4100,00 zł

opłata podlegała zapłacie według

faktycznego wykonania umowy w czterech ratach kwartalnych po otrzymaniu faktury
Z poważaniem
WÓ,
mgr
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"Joanna Piekarska" <j.piekarska@tuchomie.pl>
<boz@boz.org.pl>
2 kwietnia 2012 13:45
dot. udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 marca 2012r.,
informuję, że :
<!‐‐[if !supportLists]‐‐>1. <!‐‐[endif]‐‐>Gmina Tuchomie w 2011 roku miała podpisaną umowę na
zapewnienie opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Słupsku.
<!‐‐[if !supportLists]‐‐>2. <!‐‐[endif]‐‐>W 2011r. w Gminie Tuchomie nie wyłapano zwierząt.
<!‐‐[if !supportLists]‐‐>3. <!‐‐[endif]‐‐>Koszt realizacji – 0,00 zł (nie wyłapano zwierząt w 2011r.)
-Z poważaniem:
Sekretarz Gminy Tuchomie
Joanna Piekarska
e-mail: sekretarz@tuchomie.pl

2012-08-15
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W y dzial Inwestycji, GospodarkiKom unaInej i Ochrony Srodowiska
ul. l2 Marca 195,81-200 tr|/ejherouto,
tel. (58) 677-71-03(04),fax 677-71-22,e-mail; wigkios@um.t,ejherovo.pl

Wejherowo,dnia 06 kwietnia20l2r.

w l c K i o s .6 14 0 .7
736.1 0 2 4 .2t20.R .G.

BruRo ocHRoNY zwrERZAT
Fundacji dla Zwrcrz4t "Argos "
ul. Garncarska37A
04-886Warszawa
e-mail: boz(0boz.ore.pl

W odpowiedzinaParistwapismozdnia26marzec20l2r., (wplyw 30.03.2012r)dotyczqce
proSby o udzielenie informacji publicznej na temat sposobui skutk6w wykonywanta zadania
pn. "opieka nad bezdomnymi zwierzqtami i ich wylapywanie" Wydzial Inwestycji
GospodarkiKomunalnej i Ochrony SrodowiskaUrzqdu Miejskiego w Wejherowie informuje,

iz:
AD.1 Gmina Miasta Wejherowo w roku 2071 miata podpisanestosowneporozumienieze
swoim zakJadem budzetowym
Zaklad Uslug Komunalnych w Wejherowie, kt6ry
dokonywal wylaplvania bezdomnych, potr4conych w wypadkach, padniqtych zwieruEt z
terenu adm.m. Wejherowo, przekazywal zwloki zwierzat do utylizacjr oraz dokonywal
czasowego rch przetrzymywania- forma platnoSci od iloSci zdarzeh, opiekg zapewnialo
schroniskodla bezdomnychzwierz4t "Bajer" w m. Maloszyce- forma platnoSci- ryczaltowa,
AD.2 W roku 20ll na koszt Gminy wylapano 193 szt bezdomnychzwierzqt, do schroniska
przekazano37 szt, pozostale zwrerzEtazostaly adoptowaneprzez nowych wlaScicieli
AD.3 Koszty realizacji calego zadania (wylapywanie, czasowe przetrzymywanie,
wszczepianiemikroprocesor6w,udzielaniepierwszej pomocy oraz opieka w schronisku)w
roku 2011 wyniosly 89.522,60zl,
Odpowiedziudzielonona adrese-maila:boz(@,baz.org.pl
sponqdzil:p-insp wIGKios Roman Gorecki
zpowa.aniem:
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Urząd Gminy Wejherowo
17

J

Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. 6779731 fax. 6779700

.,

..

_.

nnw
84-200
Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6
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sekretariat@ug.wejherowo.pl

—,
RGN.6140.^.2012

2008

Wejherowo, dnia 1 1 0 4 7 0 1 7
H.U4.2U12

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji
publicznej informuję, że:
Ad. l W 2011 r. Gmina Wejherowo posiadała stałą umowę z Zakładem Usług
Komunalnych z siedzibą w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu l na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz stałą umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals" z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 41/46 na zapewnienie
opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom.
Ad. 2 W 2011 r. z terenu Gminy Wejherowo odłowiono 52 bezdomne psy i
umieszczono je w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Ad. 3 W 2011 r. koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Wejherowo i zapewnienia im opieki wyniosły 21 316,27 zł. Płatności były realizowane na
podstawie faktur wystawianych co miesiąc, w oparciu o ewidencję wykonanych usług.

Otrzymują:
^f) Adresat pisma
2. a/a-B.L.

r

-

URZĄD G M I N Y W I C K O
84-352 Wieko 60
e-mail ug@ujicko.pl
tel (+48 59) 861-11-82, 861-11-83
fan (+48 59) 861-11-01
GP.6140.5.2O12.AS

Wieko, 04.04.2012^
Biuro Ochrony Zujierząt
Fundacji dla Zuuierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszama

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej
W naujiązaniu do Waszego ujniosku z dnia 26 marca 2oi2r. (data ujpłyuju: 3O.o3.2oi2r.)
na podstaoiie art. 2 ust. 1 i art. 10 ustaiuy z dnia 6 uirześnia 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2ooir. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) informuję:
1) tu 2onr., Gmina Wieko miała zaiuartą umouję z Ogólnopolskim Toujarzystujem Ochrony
Zujierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 - 391 Gdynia, oraz
doraźnie zleciła odłowienie psa tu miesiącu styczniu Osrodkouji Tresury PSÓUJ, Hotel i Schronisko
dla PSÓUJ, Słaujomir Tujardziak, Małoszyce, 84-302 Lębork 4,
2) LU 2011 odłoiuiono trzy bezdomne psy z terenu gminy Wieko,
3) całkoujity koszt realizacji przedmiotoujego zadania ujyniósł: 3.200,00 zł. Przedmiotouja opłata
była uiniesiona jednorazoujo za umieszczenie psa iu schronisku.

mgrlnż. Damz Waleśklewlcz

Otrzumują:
(y Adresat
2. A/a
AS/D G M
AS

4

U R Z Ą D ^' S !NY

83-330 ul. Gda;.; v 0<
pow kartuski, woi pomorskie

Żukowo, dnia 23.04.2012r.

BP.6140.8.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012r. (data wpływu: 29.04.2012r.)
Urząd Gminy Żukowo udziela informacji, na temat sposobu realizacji w 2011 roku zadania,
dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt:
1. W 2011 roku z terenu

Gminy Żukowo wyłapano i zapewniało opiekę nad

bezdomnymi psami przez;
•

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals z siedzibą w Gdyni
przy ul. Świętojańskiej 41/16, na podstawie wykonania zlecenia usługi, a następnie na
zasadzie zawarcia umowy.

•

Hotel Ostoja -Opieka nad Zwierzętami z siedzibą w Sulminie ID, na zasadzie
zawarcia umowy do 31.03.2011 r.

2. Wyłapano z terenu gminy Żukowo 51 psów w 2011 r. na koszt gminy.
3. Koszty poniesione za realizacje zadania umieszczenia w schronisku lub w hotelu dla
psów to kwoty od 800,00 brutto do 1400,00 brutto za jednego przyjętego bezdomnego
psa z terenu gminy Żukowo plus koszty utrzymania za pobyt dzienny w kwocie 25,00
zł brutto za pobyt w hotelu do czasu znalezienia właściciela lub właściciela
adopcyjnego.

l./ Adresat

**—X

2. a/a

Wykonał: W. Dolina

