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Będzin 02.04.2012 r

WGKiM. 7031.5.012.2012
Urząd Miejski
w Będzinie
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2012 r., o udzielenie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, że:
1. W roku 2011 Gmina Będzin korzystała z podpisanej umowy z Towarzystwem
Opieki Nad Zwierzętami w Polsce oddział w Chorzowie, 41-500 Chorzów,
ul. Opolska 36., na zadanie pn" Przyjmowanie i przechowywanie dostarczonych
zwierząt domowych z terenu miasta Będzina w schronisku dla zwierząt",
2. Ilość odłowionych i umieszczonych w schronisku w Chorzowie psów wyniosła
124 szt, a kotów szt. 3.
3. Gmina Będzin w 2011 r., przeznaczyła na realizację w/w zadania kwotę
126100,00 zł w formie opłaty jednostkowej za zwierzę: pies - 1000,00 zł,
kot - 700,00 zł.

4. W roku bieżącym Gmina Będzin posiada podpisaną umowę na zadanie pn"
wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku
bezdomnym zwierzętom w 2012r, z PW " ZAMEX", 42-600 Miasteczko
Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3.
5. Treść uchwały Rady Miejskiej Będzina NR XX/226/2012 z dnia 26 marca 2012
w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 r., podana została do publicznej
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Będzin,
wiadomości
www. bedzin.bip.info.pl.
W załączeniu przekazuję umowę Nr BZP. 272.1.2012., z dnia 10 stycznia 2012 r
na zadanie pn" Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki
w schronisku bezdomnym zwierzętom w 2012 r".

k N
Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel.:+48522677041-44

fax: +48 32 267 91 09
e-mail: um@um.bedzin.pl

www.bedzin.pt

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

U R / A D M i ttJSKI

Wydział Gospodarki Mifj«kif;>

Bielsko-Biała, 12 kwietnia 2012r.

GM.1431.1.2012.AŁ

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z dnia 29.03.2012 r. informuję, że:

1. Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonuje Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt. Schronisko to jest jednostką budżetową.
2. Do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z terenów Gminy Bielsko-Biała
przyjęto łącznie w 2011 r. - 935 zwierząt, wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy.
3. W 2011 r. koszt realizacji całego zadania dla Gminy Bielsko-Biała wyniósł
379.360,24 zł.
4. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, w ramach swojej
działalności prowadzi również wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnia im
opiekę.
5. W załączeniu przesyłamy kopię Uchwały Nr XVI1/404/2012 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 27 marca 2012 r.

WYDZIAŁU
MIEJSKIEJ
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BURMISTRZ BLACHOWNI
ul. Sienkiewicza 22

Blachownia, dnia 11 kwietnia 2012 roku

42-290 B L A C H O W N I A

GKN.6140.12.2012

Fundacja Pro Animals-Na pomoc Zwierzętom
ul. Słaniewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek, dotyczący udzielenia informacji publicznej,
informuje, że:
1) w 2011 roku Gmina Blachownia miała podpisana stałą umowę z Fundacją
„ZWIERZYNIEC" w Wieluniu ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń, w zakresie
wyłapywania i zapewnienia opieki bezpańskim psom;
2) w 2011 roku oddano do schroniska 18 psów z terenu miasta i gminy Blachownia.
Gmina Blachownia poniosła koszt realizacji całego zadania w kwocie 19 764 złotych.
Opłata za umieszczenie w schronisku i zapewnienie opieki bezpańskiemu psu
wyniosła l 098 zł, jako opłata jednorazowa;
3) w 2012 roku podpisana jest umowa także z Fundacją „ZWIERZYNIEC";
4) uchwała nr 106/XVIII/2012 Rady Miejskiej W Blachowni z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Blachownia w 2012 roku, dostępna jest na
stronie www.blachownia.bip.net.pl.

załącznik: kserokopia umowy

ma

Kopia a/a (A.P.)

URZĄD GMINY B08ROWH1KI
ul. Gminna 3, 42-583 BobfOwnikl
tel. 32 287-78-87.32 287-7*88

fax 32 287-74-86

Bobrowniki, dnia 30,05.2012 r.

NrMK6140--?-.../20l2r.

Fundacja Pro Animals- Na pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewkza 3Sb/7«
31-328 Kraków

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.03.2012 r. Urząd Gminy Dobrowniki informuje:
Od 1. W 2011 roku Gmina miała l umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Firmą Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz ul. Strumień Swierczki 27,42^*00 Zawiercie
Wybrana firma przedłożyła umowy z:
- Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt - Rafał Pałka adres: Olkusz ul. Sikorka 91
- Fundacja „Zwierzyniec" ż siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131
Od 2. W 2011 ruku wyłapano i utrzymywano w schronisku 27 sv.utk.
Od 3. Roczny koszt reali/acji całego zadania wyniósł 42 066,00 zł brutto przelewane
miesięcznie iia podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury VAT.
Od 4. Na rok 2012 Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„ZAMRX" Dorota Kufel ul. Ks. Fr. Wyciślika 3 42-610 Miasteczko Śląskie które posiada
schronisko dla /.wierzat w Miedarach ul. l Maja.
Wybrana firma przedłożyła umowy z:
- Schroniskiem Bezdoninych Zwienąt - Rafa! Pałka adres: Olkusz ul. Sikorka 91
- Fundacja „Zwierzyniec" z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131
Od.5. W załączeniu pr/ećsyła się nchwal? i program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu be/domności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki na 2012 rok.
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up.

mgr :«r

WÓJTA

4>k Ref eratu

GMINA BOJSZOWY
43-220 BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
tel.
fax

21-89-366
21-89-183
21-89-072
21-89-071

Fundacja ProAnimals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

N I P : 646-10-30-746

Znak pisma: GK.1.6140.3.2012

Bojszowy, dnia 11.04.2012 r.

sprawa dotyczy: informacji publicznej .

W odpowiedzi na pismo

z dnia 29.03.2012r

w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem informuje , że Gmina Bojszowy podpisała umowę o dzieło
w zakresie wyłapywania bezpańskich psów w roku 2011 z Panem Gabrielem Klaja zam. 43150 Bieruń ul. Skrzetuskiego 7. Wyłapywane zwierzęta trafiają do schroniska z opieką
weterynaryjną „PW Zamex" ul. Ks. F. Wyciślika 3 ,42-610 Miasteczko Śląskie.
W roku 2011 w Gminie Bojszowy wyłapano i dostarczono do schroniska 3szt - pieski i 6sztkoty. Gmina Bojszowy wydała na ten cel 2267,20 zł. W/w prace z ramienia Urzędu Gminy
Bojszowy nadzoruje Eugeniusz Natkaniec - inspektor RTS , tel. 032 2189366 wew. 113
Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
opiniowania / do realizacji na najbliższej sesji Rady Gminy Bojszowy/.

Wyk. E.N.

jest w trakcie

GMINA BORONOW

Boronów, dnia 03.04.2012 r.

42-28? Bwniw. ul Dolna T

R.6140.5.2012
Fundacja PRO Animals - Na
Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej NT. sposobu
i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie.
Stosownie do pisma z dnia 29.03.2012 r. Urząd Gminy Boronów
udziela informacji na zadane przez Państwa pytania:

Ad/1
W roku 2011 Gmina Boronów miała zawartą umowę i udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich transport do schroniska z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowych „ ZAMEX „ Dorota Kufel, ul. Ks. F.
Wyciślika 3, 42 - 610 Miasteczko Śląskie.
Na zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Boronów z Schroniskiem w Mysłowicach, ul. Sosnowiecka 16,
41 - 100 Mysłowice, prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad
zwierzętami w Polsce oraz z schroniskiem w Miedarach prowadzonym
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZAMEX „ Dorota Kufel, ul. Ks. F.
Wyciślika 3, 42 - 610 Miasteczko Śląskie.
Ad/2
Gmina Boronów w roku 2011 przekazała do schroniska w Mysłowicach
2 sztuki bezdomnych zwierząt.
Ad/3
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 7857,00 zł. Płatność za opiekę w
schronisku w Mysłowicach była w formie miesięcznego ryczałtu, natomiast
za opiekę w Schronisku w Miedarach PW ZAMEX oraz za wyłapywanie i
transport do schroniska w Mysłowicach odbywała się na bieżąco za każdą
interwencję wg umowy i zlecenia.
Ad/4
Gmina Boronów na rok 2012 ma zawartą umowę
z Schroniskiem w
Mysłowicach, ul. Sosnowiecka 16, 41 - 100 Mysłowice, prowadzonym
przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce ( w załączeniu
kserokopia umowy). Natomiast wyłapywanie zwierząt i przewóz ich do

schroniska w Mysłowicach będzie wykonywało Przedsiębiorstwem
Wielobranżowych „ ZAMEX „ Dorota Kufel, ul. Ks. F. Wyciślika 3, 42 - 610
Miasteczko Śląskie zgodnie ze złożoną ofertą na podstawie zleceń.
W załączeniu kserokopia oferty.

Ad/5
Kopia uchwały na rok 2012.
ifin Mafrhrzyk

urząd Gminy BiKicKowścs

SL

i.il. Lioowska 730
43-374fciuczkowice
t.ol / 1 a x 33 499 00 fffi

Buczkowice, dnia 10.04.2012r.
GKiB 6140.7.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.03.2012r.

Odpowiadając na wniosek jak wyżej, informuję:
Ad. l i 4

W zakresie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy Buczkowice
współpracuje, na podstawie stosownego porozumienia między gminnego, zawartego w dniu
12 maja 2008r., pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Buczkowice, ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48.
Ad. 2

Na terenie Gminy Buczkowice w roku 2011 wyłapano 23 psy i 10 kotów.
Ad. 3

Za usługę w zakresie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki
bezdomnym zwierzętom Gmina Buczkowice ponosi zryczałtowaną miesięczną opłatę, która
jest wnoszona na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W roku 2011 Gmina
Buczkowice poniosła łączny koszt związany z realizacja przedmiotowtgo zadania - 33,4 tyś
zł.
Ad. 5

Pod adresem internetowym http -.//bip.ugbuczk o wice .rekord .pl, w zakładce uchwały, dostępna
jest Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

Z poważaniem:
Z \f&. yVójta

J

Otrzymują:
3> Adresat;
2. GKiB a/a (P. L.).

mgr Agaiav\rtetnska
Sekretarz Gminy
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"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
27 kwietnia 2012 01:37
ATT00214.pdf
Fwd: Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej w zakresie bezdomności zwierząt w
2011 roku - Bytom.

-------- Original Message -------Subject: Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej w zakresie
bezdomności zwierząt w 2011 roku - Bytom.
Date: Thu, 26 Apr 2012 11:25:28 +0200 (CEST)
From: ze@um.bytom.pl
To: fundacja@proanimals.org
Witam,
Zgodnie z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, informuje
co następuje:
1) Gmina Bytom jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Łaszczyka 18, którym zarządza wybrany
na podstawie przetargu nieograniczonego przedsiębiorca – Zakład Robót
Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Dodatkowo
w ramach umowy wykonywanie zadania wiąże się z wyłapywaniem bezdomnych
psów i kotów, opieką nad nimi oraz ich sterylizacją i kastracją.
2) Zbiorcze dane dot. zwierząt wyłapanych są następujące:
Stan początkowy ilości psów (01.01.2011r.) – 270
Ilość przyjętych psów w 2011r. - 945
Stan końcowy ilości psów (31.12.2011r.) – 265
Stan początkowy ilości kotów (01.01.2011r.) – 74
Ilość przyjętych kotów w 2011r. - 451
Stan końcowy ilości kotów (31.12.2011r.) – 92
3) Gmina Bytom w 2011 roku z budżetu miasta wydatkowała na cele
związane ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt następujące kwoty:
a. usługa utrzymanie i zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Bytomiu – umowa ryczałtowa, kwota brutto: 813.349,99 zł;
b. usługi usuwanie awarii, dokonywanie napraw, kwota brutto: 20.598,70
zł,
c. usługi dodatkowe, kwota brutto: 2.500,00 zł,
d. doposażenie pomieszczenia weterynaryjnego i zakup nowych kojców dla
psów, kwota brutto: 25.966,62 zł;
4) Gmina Bytom nie posiada stałych umów oraz nie udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to
realizowane jest w ramach zarządzaniem schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, którego jesteśmy właścicielem.
5) W załączeniu przesyłam „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2012
roku” – w formacie pdf.
UM Bytom śl.
2012-08-13

Strona 2 z 2
Mam nadzieję, że powyższe odpowiedzi wyczerpują Państwa pytania. W
razie wątpliwości proszę o kontakt pod numer telefonu (32) 283-63-42 lub
emailem: ze@um.bytom.pl .
pozdrawiam
Marek Gorzkowski
kierownik Referatu Ochrony Przyrody
i Opłat Środowiskowych
Wydział Ekologii
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
ze@um.bytom.pl

2012-08-13
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"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<boz@boz.org.pl>
27 kwietnia 2012 21:54
ATT00038.pdf
Fwd: Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej w zakresie bezdomności zwierząt w
2011 roku - Bytom.

-------- Original Message -------Subject: Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej w zakresie
bezdomności zwierząt w 2011 roku - Bytom.
Date: Thu, 26 Apr 2012 11:25:28 +0200 (CEST)
From: ze@um.bytom.pl
To: fundacja@proanimals.org
Witam,
Zgodnie z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, informuje
co następuje:
1) Gmina Bytom jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Łaszczyka 18, którym zarządza wybrany
na podstawie przetargu nieograniczonego przedsiębiorca – Zakład Robót
Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Dodatkowo
w ramach umowy wykonywanie zadania wiąże się z wyłapywaniem bezdomnych
psów i kotów, opieką nad nimi oraz ich sterylizacją i kastracją.
2) Zbiorcze dane dot. zwierząt wyłapanych są następujące:
Stan początkowy ilości psów (01.01.2011r.) – 270
Ilość przyjętych psów w 2011r. - 945
Stan końcowy ilości psów (31.12.2011r.) – 265
Stan początkowy ilości kotów (01.01.2011r.) – 74
Ilość przyjętych kotów w 2011r. - 451
Stan końcowy ilości kotów (31.12.2011r.) – 92
3) Gmina Bytom w 2011 roku z budżetu miasta wydatkowała na cele
związane ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt następujące kwoty:
a. usługa utrzymanie i zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Bytomiu – umowa ryczałtowa, kwota brutto: 813.349,99 zł;
b. usługi usuwanie awarii, dokonywanie napraw, kwota brutto: 20.598,70
zł,
c. usługi dodatkowe, kwota brutto: 2.500,00 zł,
d. doposażenie pomieszczenia weterynaryjnego i zakup nowych kojców dla
psów, kwota brutto: 25.966,62 zł;
4) Gmina Bytom nie posiada stałych umów oraz nie udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to
realizowane jest w ramach zarządzaniem schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, którego jesteśmy właścicielem.
5) W załączeniu przesyłam „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2012
roku” – w formacie pdf.
2012-08-14
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UM Bytom sl.
Mam nadzieję, że powyższe odpowiedzi wyczerpują Państwa pytania. W
razie wątpliwości proszę o kontakt pod numer telefonu (32) 283-63-42 lub
emailem: ze@um.bytom.pl .
pozdrawiam
Marek Gorzkowski
kierownik Referatu Ochrony Przyrody
i Opłat Środowiskowych
Wydział Ekologii
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
ze@um.bytom.pl

2012-08-14

URZĄD MIASTA CHORZÓW
WYDZIAŁ
USŁUG KOMUNALNYCH

Chorzów, dnia 11.04.2012r

US-I.1511.89-1.2012
Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.20012r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania w 2011r. i 2012r. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy, że:
ad. 1 w 2011r. wyłapywaniem zwierząt w Chorzowie zajmowała się Straż Miejska, opiekę nad
zwierzętami na podstawie umowy z Miastem prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział Chorzów;
ad. 2 wyłapano 752 zwierząt w 2011r., w schronisku przebywało średnio 540 sztuk zwierząt w
2011r.;
ad. 3 wydano na opiekę nad zwierzętami w schronisku 299 520 zł w 2011r. na podstawie
umów z TOZ w Chorzowie, płatne miesięcznie ryczałtem.
ad. 4 w 2012r. wyłapywaniem zwierząt w Chorzowie zajmuje się Straż Miejska, opiekę nad
zwierzętami na podstawie umowy z Miastem prowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział Chorzów – w załączeniu umowa;
ad. 5 w załączeniu uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2012 roku

Urząd Miasta Chorzów
41-500 Chorzów , Rynek 1

www.chorzow.eu, e-mail: uk@chorzow.eu
centrala: 32 2411-261 do 9 wew. 432

URZĄD GMINY w CHYBIŁ
ul Bielska 73- 43-520 Chybić

tel./fax 033/856-10-96
NIP 548-15-81-555

RRG.1431.3.2012.GK

Chybie 20.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachicwicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: udostępnienia informacji

publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy w Chybiu informuje, iż bezdomne zwierzęta z terenu gminy w 2011 r.
odbierane były przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn, która
w Cieszynie prowadzi Schronisko dla Zwierząt „AZYL". Z niniejszą firmą posiadaliśmy
w 2011 r. podpisaną umowę w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (wyłapywanie
i umieszczanie w schronisku) oraz zbierania i utylizacji padłych zwierząt.
W 2011 r. gmina oddała do schroniska w Cieszynie 17 psów, co wiązało się
z wpłaceniem jednorazowej opłaty za umieszczenie psa w schronisku w wysokości 615 zł
brutto/szt. oraz ryczałtu w wysokości 800 zł brutto/miesiąc za gotowość przyjęcia psów do
schroniska i opiekę nad nimi. Koszt realizacji zadania w 2011 r. ze środków własnych gminy
wyniósł 19.255 zł.
W 2012 r. gmina również posiada podpisaną umowę z ,v/w schroniskiem. Rada
Gminy Chybie nie przyjęła jeszcze Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Zostanie on przedstawiony do przyjęcia na najbliższej
sesji Rady Gminy Chybie w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Opracowała:
mgr inż. Gabriela Krymiec

Otrzymują;
- Adresat
- a/a

OSR.,3.1431.4.2012
Cieszyn, dni;} 2 k w i c m i a 2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Kraków, uL Słaehiewieza 3Sb/70

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.03. 2012 r. informuję, co następuje:
1. W 2011 r. Gmina Cieszyn miała podpisaną stałą umowę z przedsiębiorca prowadzącym
działalność gospodarczą (Firma Handlowa Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10) na realizację
zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 7, terenu gminy Cieszyn", Zadanie realizowane było w
następującym zakresie:
•••- wyłapywanie i transport do schroniska zwicr/ąt bezdomnych z terenu gratny Cieszyn,
zapewnienie zwierzętom, o których mowa wyżej właściwych warunków sanitarnych, bytowych
i pomocy weterynaryjnej, w zakresie określonym w iv. -poi •.-nlzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r, w sprawie szczegółowych wymagań weterynamrwH d'.'
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz, U. Nr 1S8» póz. 1657) do ezusu pr/.ekazania z\\icr/ v via
właścicielowi lub naturalnego zgonu bądź eutanazji oraz:
- wykonywanie elektronie i m\ ; /.nakowatna zwierząt (izw, ezipowania zwierząt),
••- przeprowadzenie sterylizacji zwier/ąt przebywających w schronisku,
-• prowadzenie akcji adopcji zwierząt,
- przeprowadzanie eutanazji /wier/.u w prz\'padku wystąpienia takiej konieczności, potwierdzonej
przez lekarza weterynarii.
2. Ilość wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząl w 2011 r, - 106
3. Koszty realizacji zadania w 2011 r -- 85 200,00 'A {forma płatności
w wysokości 7 100.(M) ,d • ka/dy miesiąc kalendarzowy)

ryczałt miesięczny

4. Gmina tak jak w ubiegłych latach, podpisała umowę na wykonywanie zadania pn, „Opieka nad
bezdoiwiyini /uier/ętarni z terenu gminy Cieszyn w roku 2012" z przedsiębiorcą prowadzącym
schronisko w Cieszynie przy ul. Cichej ! O (kopia umów w załączeniu).
5. W załączeniu przesyłam kopie uchwały Nr XVI!I/194/12 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad /wierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn
\\ roku 2012 oraz ww. program,

Adresat j.w,
OŚRa/a

Czechowice-Dziedzice, 13.04.2011r.

Fundacja Pro AnimalsNa Pomoc Zwierzętom
UL. Stachiewicza 35b/70
KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji dotyczących
wykonania zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz ich
opieką informuję, iż w 2011 roku Gmina Czechowice-Dziedzice miała podpisaną
umowę z Firmą Handlową prowadzoną przez Panią Beatę Kowalczyk w Cieszynie.
Wyłapanych z terenu naszej Gminy i przewiezionych do Schroniska
w Cieszynie zostało 66 psów i kotów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł
niewiele ponad 64000,00. Płatność za wykonanie zadania była w formie
miesięcznego ryczałtu oraz jednorazowa opłata od sztuki za umieszczenie zwierząt
w Schronisku.
W bieżącym roku zadania dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki realizowane są przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt mieszczące się w Bielsku-Białej, na podstawie zawartego porozumienia
międzygminnego pomiędzy gminą Czechowice-Dziedzice a Gminą Bielsko-Biała.
Uchwałą nr XXI/179/12 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska
w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
Treść uchwały dostępna jest na stronie biuletynu informacji publicznej tut. Urzędu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. k/ew

• ,
S;t

UR/AO MIASTA ( 7,11.AD/
ul. Katowicka 45

SE-P0.1431.35.2012

Czeladź, dnia 11 04.2012 r.

Pani
Elżbieta NAMYSŁOWSKA-OPACH
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji

oubhcznej, przesiany do

tutejszego Urzędu w dniu 30.03.2012 r. informuję, iż:
1.

Gmina Czeladź posiadała w 2011 r umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierzał
z terenu miasta, podpisana z Firrna Handlowo-Ustugowa Mariusz Jurczyk oraz i.rncwe
ze

schroniskiem

w

Mysłowicach,

na

zapewnienie

opieKi

bezdomnym zwierzętom

dostarczonym z terenu miasta:
2.

W ciągu ubiegłego roku do schroniska dostarczono 34 psy i 2 koty

3

Całkowity koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi w sc.nioiv.sku
w 2011 r wynosił 7/.5b5.88zł brutto
Firma wyłapująca bezdomne zwierzęta otrzymywała wynagrodzenie ryczałtowe 1829.99 z;
miesięcznie. Schronisko zgodnie z umową z dnia 14.12.2010 r. pobierało wynagrco/enie
ryczałtowe w wysokości 3.733,00 zł miesięcznie przy zastrzeżeniu, że liczba przyjetycf:
zwierząt nie będzie wynosiła więcej niż 28 szt Aneksem zwiększono limit przyjmowanych
do schroniska zwierząt, przy czym koszt przyjęcia dodatkowych zwierzą! wynosi! 1 800 00
z) za sztukę

4

W 2012 r. Gmina zawarła umowę na wyłapywanie transport i umieszczanie w schroniSKt.,
bezdomnych

zwierząt

z

terenu

miasta

Czeladź

z

Firma

Handkwo-Usiugowa

reprezentowana przez Pana Mariusza Jurczyk, który przewozi zwiera;!;-! do schroniska
z którym podpisał umowę Kopia umowy w załączeniu
5.

W załączeniu przesyłam kopię uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czeladź na rok 2012.

Z poważaniem
Zastępca Kierownika
Wydriału
msy Janusz Breji

Otrzymują
1
adresat.
2
a;i

\Vvilzial

id. (O.v.) "

Częstochowa, 2012-04-12

OŚR-II.6140.10.2012
Szanowna Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
ul. Sienkiewicza 35b/70
31-328 Kraków
e-mail:
namyslowska-opach@proanimals.org

Dot. udzielenia informacji publicznej.
Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
29 marca br. informuję, co następuje.
1. Gmina miała w 2011 r. stałą umowę kompleksowego prowadzenia Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie obejmującą wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki - z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Oddział w Częstochowie.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów/kotów) wyłapanych i utrzymywanych na
koszt gminy są następujące
psy: 423 wyłapane + 685 doprowadzone – razem 1108,
koty: 87 wyłapane + 336 doprowadzone – razem 423.
3. Koszt realizacji całego zadania kompleksowego prowadzenia Schroniska
w formie ryczałtu wynosił w 2011 r. - 800 tys. zł.
4. W ramach umowy zapewniania opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim na
terenie Gminy Częstochowa w latach 2012 – 2014 wyłapywane są bezdomne
zwierzęta z terenu miasta. Działania w tym zakresie mają charakter stały.
Zadanie wykonuje Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Częstochowie, które jest podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46, stanowiące własność Gminy
Częstochowa (umowa w załączeniu).
5. Uchwała nr 348/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2011 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy, na 2012 r.
dostępna jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w zakładce BIP
dokumenty – prawo lokalne.
aa
PK

Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-74-16, fax. 34 370-71-70

www.czestochowa.pl, osr@czestochowa.um.gov.pl

Dąbrowa Górnicza, 11.04.2012r.
WA-II.1431.40.2012

Fundacja Pro Animals –
Na Pomoc Zwierzętom
fundacja@proanimals.org
W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2012r. poniżej przedkładam informacje
z zakresu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
1. W 2011 roku Gmina posiadała zawartą umowę na wykonywanie zadania
pn. „Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów
i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej” z Towarzystwem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce, Oddział Chorzów, prowadzącym schronisko dla bezdomnych
zwierząt zlokalizowane przy ul. Opolskiej 36 w Chorzowie.
Ponadto Gmina posiadała zawartą umowę z F.H.U. Mariusz Jurczyk z siedzibą
w Zawierciu pn. „Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów
i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej”.
2. W 2011 roku z terenu Gminy odłowiono i odwieziono do schroniska dla bezdomnych
zwierząt 200 psów, 11 kotów oraz 5 ślepych miotów zwierząt.
3. Środki finansowe wydatkowane przez Gminę w 2011 roku na realizację ww. umów
wyniosły ogółem 415.469,93 zł brutto.
Przyjętą formą płatności za przyjmowanie zwierząt do schroniska był ryczałt,, który
wynosił 30.000 zł brutto za 21 sztuk zwierząt. W przypadku wyczerpania ryczałtu
za przyjęcie każdego dodatkowego zwierzęcia przekraczającego liczbę 21 szt., Gmina
ponosiła dodatkową opłatę tj. za każdą następną 1 szt. zwierzęcia - 1.500 zł brutto.
4. W 2012 roku za wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych odpowiada również
F.H.U. Jurczyk Mariusz, natomiast schroniskiem przyjmującym zwierzęta bezdomne
z terenu Gminy jest podobnie jak w roku ubiegłym schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez TOZ O. Chorzów.
Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dalach

Załączniki:
1.
2.
3.

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.02.2012r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza.
Umowa nr ZP.WKM.272.110.2011 z dnia 23.12.2011 r. „Przyjmowanie i przechowywanie
w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej”.
Umowa nr ZP.WKM.271.4.40.2011 z dnia 29.04.2011r p.n.: „Wyłapywanie i dowóz do schroniska
dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej”.

UCHWAŁA NR XV/260/12
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 3 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Będzinie, Fundacji S.O.S.
dla Zwierząt z siedzibą w Chorzowie Maciejkowicach, Zarządców Koła Łowieckiego Bór, Koła
Łowieckiego Dąbrowa, Koła Łowieckiego Diana, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§1
Prowadzić działania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt poprzez ustalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”, stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr XV/260/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 roku

PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
Rozdział 1
Realizacja programu
§1
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt
1. Bezdomnym psom i kotom, które zostały wyłapane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
zapewnia się miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez zawarcie umowy z podmiotem
świadczącym usługi w tym zakresie.
2. Dziko żyjącym zwierzętom, które zostały wyłapane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
zapewnia się miejsca w pogotowiu leśnym dla zwierząt poprzez zawarcie umowy z podmiotem
świadczącym usługi w tym zakresie.
§2
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Gmina Dąbrowa Górnicza, w ramach umowy z lecznicą weterynaryjną, obejmuje opieką wolno
żyjące koty poprzez wydawanie karmy karmicielom kotów, a także wykonywanie sterylizacji,
kastracji oraz innych zabiegów.
2. Dokarmianiem zostają objęte wolno żyjące koty, które zostały poddane sterylizacji bądź kastracji.
3. Każdy wolno żyjący kot, który został wysterylizowany bądź wykastrowany, zostaje trwałe
oznakowany poprzez nacięcie końcówki ucha prawego.
4. Adres lecznicy weterynaryjnej, która w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza zapewnia opiekę nad
wolno żyjącymi kotami, publikuje się na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej.
§3
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Gmina Dąbrowa Górnicza zapewnia odławianie bezdomnych psów, kotów, zwierząt dzikich
ptaków oraz nietoperzy poprzez zawarcie umów z podmiotami świadczącymi usługi w tym
zakresie.
2. Interwencje podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, podejmowane są całodobowo, przez 7 dni
w tygodniu, na podstawie zgłoszeń wpływających do Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub do Straży Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej dotyczących pozostawionych bez opieki psów lub kotów, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas przebywało, a w szczególności zwierząt
chorych, rannych w wypadkach drogowych lub innych okolicznościach, a także powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa człowieka lub innych zwierząt.
3. Interwencje podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, podejmowane są całodobowo, przez 7 dni
w tygodniu, na podstawie zgłoszeń wpływających do Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej dotyczących dzikich zwierząt, ptaków lub nietoperzy, które zabłąkały się
na terenach zurbanizowanych, są ranne w wypadkach drogowych lub innych okolicznościach,
a także powodują zagrożenie bezpieczeństwa człowieka lub innych zwierząt.

4. Odławianie zwierząt jest prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzającego
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, który nie zadaje im cierpienia oraz nie
wywołuje niepotrzebnego stresu.
5. Transport zwierząt odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.
§4
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla zwierząt podmiot ten zapewnia
wykonywanie zabiegów kastracji oraz sterylizacji psów i kotów, które zostały dostarczone z terenu
Gminy Dąbrowa Górnicza. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii zgodnie z procedurą
postępowania przyjętą przez schronisko.
§5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez comiesięczne
publikowanie na stronie internetowej miasta fotografii psów i kotów, które zostały wyłapane
na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. W ramach umów, które Gmina zawarła z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta oraz
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, podmioty te mają możliwość przekazywania zwierząt
osobom zainteresowanym ich adopcją.
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
zapewnia pomoc w odnalezieniu psa lub kota poprzez udzielanie informacji związanych
z aktualnie wpływającymi do Wydziału zgłoszeniami, które dotyczą błąkających się na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza zwierząt.
4. Gmina Dąbrowa Górnicza, we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, prowadzi działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt
bezdomnych.
§6
Usypianie ślepych miotów
1. Gmina Dąbrowa Górnicza zapewnia humanitarne wykonywanie zabiegów usypiania ślepych
miotów psów i kotów. Zabiegi te przeprowadzane są jedynie w wyjątkowych przypadkach,
wykluczających możliwość przeżycia zwierząt.
2. W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla zwierząt podmiot ten zapewnia
wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów, które zostały dostarczone
z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii zgodnie
z procedurą postępowania przyjętą przez schronisko.
3. W ramach umowy zawartej przez Gminę z lecznicą weterynaryjną podmiot ten zapewnia
wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów.
§7
Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w przypadku zaistnienia
potrzeby zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, w zależności od gatunku
zwierząt, wskaże gospodarstwo rolne spełniające minimalne wymogi sanitarne i weterynaryjne,
o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) oraz opiekunów
posiadających odpowiednią wiedzę w tym kierunku.

§8
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
1. Gmina Dąbrowa Górnicza obejmuje całodobową opieką weterynaryjną psy, koty, ptaki, nietoperze
oraz zwierzęta dzikie, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych mających miejsce
w granicach administracyjnych Gminy.
2. W ramach umów zawartych przez Gminę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie
wyłapywania zwierząt, podmioty te zapewniają całodobową dyspozycyjność przez 7 dni
w tygodniu, bezpieczne i humanitarne warunki wyłapywania i transportu zwierząt (w tym zwierząt
rannych w wypadkach drogowych i innych okolicznościach).
3. W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla zwierząt, podmiot ten zapewnia
całodobowe przyjmowanie psów i kotów z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza, kompleksową opiekę
weterynaryjną w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii (w tym udzielanie pomocy zwierzętom
rannym w wypadkach drogowych i innych okolicznościach).
4. W ramach umowy zawartej przez Gminę z pogotowiem leśnym, podmiot ten zapewnia
całodobowe przyjmowanie zwierząt dziko żyjących, ptaków oraz nietoperzy z terenu Gminy
Dąbrowa Górnicza, fachową pomoc weterynaryjną i odpowiednie warunki bytowania w okresie
rekonwalescencji oraz możliwość przywrócenia do środowiska naturalnego po rekonwalescencji
bądź pozostania w schronisku w zależności od stopnia okaleczenia.

Rozdział 2
Finansowanie programu
§9
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zabezpieczone są w budżecie Gminy Dąbrowa Górnicza
na 2012 rok – Uchwała nr XII/217/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2012 - w wysokości 662.665,68 zł.
§ 10
Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

Dębowiec, 23.04.2012r.
ROŚ.1431.2.2012r.

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej
1.Gmina Dębowiec posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki. Umowa z Firmą Handlową Kowalczyk Beata, 43-400
Cieszyn ul. Cicha 10 prowadzącą schronisko dla zwierząt w Cieszynie.
2.Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych:
- w 2011r. 12 psów
3. Koszt realizacji całego zadania : 12.000 zł. Forma płatności ryczałtowa.
4. Gmina Dębowiec posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki. Umowa z Firmą Handlową Kowalczyk Beata, 43-400
Cieszyn ul. Cicha 10 prowadzącą schronisko dla zwierząt w Cieszynie.
5. Kopia uchwały na 2012r. w załączeniu.

Otrzymują:
1.Adresat
2.ROŚ a/a

Gaszowice dnia 10.04.2012
OŚ-GSR.6140.6.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 01.04.2012 r. Urząd Gminy Gaszowice
informuje:
1. Gmina Gaszowłce na 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, oraz zapewnienie im opieki przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku
przy którym działa schronisko,
2. W roku 2011 zostało wyłapanych 17 psów.
3. Koszt zadania realizacji bezdomności zwierząt w roku 2011 wyniósł 13.550,- zł i był
realizowany w formie płatności ryczałtowej.
4. Gmina Gaszowice na 2012 r. podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
oraz zapewnienie im opieki z Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku przy którym
działa schronisko.
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Gilowice, dnia l O kwietnia 2012 r.

GILO W I C E
f;0vv. ż\AV!C!:Ki - wo;. śląskie

OS.6140.4.2012

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek z dnia 01.04.2012 r. udzielam informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Gilowice od 2010 roku posiada zawarta umowę na czas nieoznaczony
pomiędzy „Beskid" Spółką z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 będącej właścicielem
schroniska , na sprawowanie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
żyjącymi na terenie Gminy Gilowice.
2. W 2011 roku zostało oddanych 6 sztuk piesków do schroniska.
3. w 2011 roku gmina miesięcznie ponosiła koszty stałą miesięczna opłatę za gotowość
Spółki do odbioru bezdomnych zwierząt na terenie gminy w wysokości - 533,70 zł
W ramach opłaty za gotowość spółka odbierała 3 szt. zwierząt. Za przyjęcie kolejnych
zwierząt koszt odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmował opłatę
ryczałtową w wysokości 1620 zł brutto
4. W załączeniu kopia umowy zawarta pomiędzy „Beskid" Spółka z o.o. w Żywcu ul.
Kabaty 2 będącej właścicielem schroniska , a Gminą Gilowice
5. Kopia uchwały nr XVI/81/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 marca 2012 r. w
sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gilowice w 2012 roku.

U m o w a nr PR/ROS-ZP/342/039/10
zawarta w dniu 17 grudnia 2010 roku
pomiędzy
Gminą Goczałkowice-Zdrój
reprezentowaną przez Panią Gabrielę PLACHA – Zastępcę Wójta Gminy
zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”
a
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza MACIONCZYKA
W-ce Prezesa Zarządu - Pana Leona KARWOTA
zwanymi w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
numer KRS: 0000136275
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2011 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/152/2000
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.06.2000 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami.
§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.):
1. dowóz, przyjęcie i przetrzymywanie bezpańskich psów z terenu Gminy
Goczałkowice-Zdrój,
2. zajmowanie się zwierzętami bezdomnymi, rannymi w wypadkach ulicznych z
terenu Gminy,
3. lokowanie bezdomnych psów u mieszkańców chętnych do przyjęcia zwierzęcia do
swojego domu w celu dalszego jego utrzymywania,
4. zapewnienie niezbędnej opieki lekarsko-weterynaryjnej przetrzymywanym
zwierzętom,
5. zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków sanitarno-bytowych
przetrzymywanym zwierzętom,
6. przetrzymywanie i obserwacja zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
7. humanitarne traktowanie i usypianie zwierząt zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
8. utylizację padłych w schronisku zwierząt,
9. przekazywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji umowy,
10. niezwłoczne podejmowanie działań na interwencje telefoniczne dotyczące
bezpańskich zwierząt z terenu Gminy,
11. inne usługi związane z problemami bezpańskich zwierząt.
§2

Obowiązki, o których mowa w § 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać:
1. za pomocą urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt takich jak: przyrządy do
chwytania zwierząt, aplikatory (do tymczasowego usypiania zwierząt
agresywnych), klatki pułapki, klatki samochodowe przenośne, nosze, siatki ręczne
(podbieraki), obroże i smycze oraz kagańce,
2. w samochodach przystosowanych do tego celu,
3. przy zapewnieniu, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

2
4. w razie przetrzymywania wyłapanych
zwierząt, przed przewiezieniem ich do
schroniska, należy każdorazowo uzgodnić miejsce ich przetrzymywania z
pracownikiem Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (panią Krystyną Gimel).
§3

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31
grudnia 2011 roku.
§4

1.

2.
3.
4.
5.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie usługi wynagrodzenie
zryczałtowane w wysokości 16.670,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset
siedemdziesiąt zł 00/100 groszy) netto oraz podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna będzie z dołu w równych miesięcznych
ratach.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i wyraża zgodę na
wystawianie faktur bez żądania składania na nich podpisu Zamawiającego.
Ustala się termin płatności na 14 dni od daty otrzymania faktury na konto
Zleceniobiorcy w LUKAS BANKU SA: 30 1940 1076 3091 6474 0000 0000.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
§5

1.
2.

Całość materiałów i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Zleceniobiorca.
Zleceniobiorca nie może powierzyć bez zgody Zleceniodawcy wykonania
przedmiotu umowy osobie trzeciej.
§6

W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż
określony w umowie lub nie zawarcia umów na lata następne Zleceniodawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów utrzymania zwierząt przyjętych na podstawie
niniejszej umowy do czasu ich przechowywania w schronisku. Zwrot kosztów będzie
dokonywany przez Zleceniodawcę na podstawie przedłożonego zestawienia
rzeczywistych kosztów oraz na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.
§7

W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
§8

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

U m o w a nr ZP/272/033/11
zawarta w dniu 29 grudnia 2011 roku
pomiędzy
Gminą Goczałkowice-Zdrój
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
reprezentowaną przez Panią Gabrielę PLACHA – Wójta Gminy
zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”
a
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza MACIONCZYK
Członka Zarządu - Pana Antoniego SZYMCZYK
zwanymi w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
numer KRS: 0000136275
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2012 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/152/2000
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.06.2000 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami.
§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
b. lokowanie bezdomnych psów i kotów u mieszkańców chętnych do przyjęcia
zwierzęcia do swojego domu w celu dalszego jego utrzymania,
c. zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
d. zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków sanitarno-bytowych
przetrzymywanym zwierzętom,
e. przetrzymywanie i obserwacja zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
f. zakup środków do czasowego usypiania agresywnych zwierząt,
g. sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku,
h. usypianie ślepych miotów,
i. utylizację padłych zwierząt.
2. Obowiązki wskazane w ust. 1 powyżej będą wykonywane przez Zleceniobiorcę
każdorazowo na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez Zleceniodawcę.
3. Zgłoszenie może następować pisemnie, mailowo, faksem, telefonicznie.
4. Osobą upoważnioną z ramienia Zleceniodawcy do składania zgłoszeń jest p.
Krystyna Gimel.
5. Zgłoszenia będą realizowane niezwłocznie, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenia
składane w godzinach nocnych (od zmierzchu do świtu) będą realizowane
niezwłocznie o ile dotyczą potrąceń bądź pogryzień, w pozostałych wypadkach
zgłoszenia takie będą realizowane w najbliższym dniu.
§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 roku.
§3

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy w 2012 roku Zleceniodawca będzie płacił
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 16.670,00 zł (szesnaście tysięcy

2.

3.

4.

5.
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sześćset siedemdziesiąt zł 00/100
groszy) netto + podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dodatkowo za każdorazowe przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
Zleceniodawca zapłaci:
• kastracja psa
- 170,00 zł + VAT
• kastracja kota
- 100,00 zł + VAT
• sterylizacja suki - 300,00 zł + VAT
• sterylizacja kota - 150,00 zł + VAT
Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w równych miesięcznych ratach w
wysokości 1.389,17 zł + VAT na podstawie faktur wystawionych przez
Zleceniobiorcę. Zapłata kwoty wynikającej z faktury nastąpi w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy wskazane
na fakturze.
Kwota, o której mowa w ust. 2 płatna będzie co miesiąc, na podstawie faktury
wystawionej przez Zleceniobiorcę, wysokość kwoty uzależniona będzie od ilości
wykonanych zabiegów.
Zleceniobiorca każdorazowo do faktury załączy szczegółowy „raport”, z którego
będzie jednoznacznie wynikało: ile zwierząt zostało przyjętych do schroniska w
danym miesiącu i jakim zabiegom zostały poddane.
§4

Całość materiałów i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Zleceniobiorca.
§5

W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż
określony w umowie lub nie zawarcia umów na lata następne Zleceniodawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów utrzymania zwierząt przyjętych na podstawie
niniejszej umowy do czasu ich przechowywania w schronisku. Zwrot kosztów będzie
dokonywany przez Zleceniodawcę na podstawie przedłożonego zestawienia
rzeczywistych kosztów oraz na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.
Zleceniodawca jest również uprawniony do wskazania innego zadysponowania
zwierzętami po wygaśnięciu niniejszej umowy.
§6

W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla siedziby Zleceniodawcy.
§8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:
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WÓJT GMINY GODÓW
u-340 Godów, ul. I Maja53

Godów, dnia 10 kwietnia 2012r

wo.
BU-BS.6140.0004.2012
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia l kwietnia 2012r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Godowie informuje, iż
1. Gmina Godów w 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
z następującą firmą:
• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Racibórz, ul. Adamczyka 10
(nr umowy BU-1115/3/08/BL oraz aneks Nr 2)
2. Ilość psów oddanych do schroniska w roku 2011 wyniosła 12 sztuk.
3. Zbiorcze dane
• W roku 2011 złapano 12 bezpańskich psów, co stanowiło koszt 14022,00zł. Zgodnie z umową
ze schroniskiem w Raciborzu gmina płaciła każdorazowo za przyjęcie psa kwotę 1168,50zł.
4. Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów i kotów
na rok 2012 z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
5. Kopia uchwały Rady Gminy Godów nr XVII/130/12 z dnia 26 marca 2012.

Otrzymuje:
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
Kopia:

Urząd Gminy Godów - a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Brzemia - Samodzielny Referent ds. Ochrony Środowiska
tel. 324765065 wew 15

Herby, dnia 16.04.2012r.
Urząd Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SO.6140.4.3.2012

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków

W odpowiedzi Państwa na wiosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.04.2012r.
przekazuję następujące informacje na postawione zapytanie:
1. Gmina Herby w 2011r. zawarła umowę z przedsiębiorcą F.U.H „Oskar” Sławomir
Gizler, ul. Rynek 22/1 w Oleśnie, w zakresie umieszczania bezdomnych psów w
schronisku prowadzonym przez Fundację Zwierzyniec” z siedziba w Wieluniu, ul. 18
stycznia 131.
2. W 2011r. na terenie gmina Herby nie wyłapano żadnych kotów ani psów. Gmina
poniosła koszty związane z szczepieniem, czipowaniem i odrobaczeniem bezdomnego
psa z terenu Gminy Herby w wysokości 185 zł.
3. W 2011r. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z umieszczeniem psów czy
kotów w schronisku.
4. Na dzień dzisiejszy obowiązuje Gminę Herby umowa z 2011r. na wyłapywanie oraz
umieszczanie psów w schronisku ( w załączeniu kserokopia umowy) .
5. Uchwała Rady Gminy Herby z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Herby w 2012 roku. znajduje się na stronie internetowej
http://herby.bipgmina.pl/ w zakładce prawo lokalne, uchwały rady Gminy.

z poważaniem :
Wójt
mgr inż. Roman Banduch

URZĄD MIASTA IMIELIN
41- 407 Imielin , ul. Imielińska 81, tel. 32 225-55-05(06) , fax 32 225-55-07
Imielin, dnia 04.04.2012r.
OC.6140.4.2012

V-ce Prezes Pani Elżbieta Namysłowska-Opach
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
01.04.2012 r. dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Miasta Imielin informuje :
- w 2011 r. umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę
nad nimi powierzono Panu Mariuszowi Jurczyk właścicielowi Firmy
Handlowo-Usługowej z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień-Wierczki 27;
- w 2011 r. wyłapano 28 zwierząt bezdomnych,
- koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 41.800,32 zł.
Forma płatności składała się z ryczałtu miesięcznego oraz z kwoty za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
- w 2012 roku gmina ma zawartą stałą umowę na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z AN1MAL VET „ZASOLĘ" Oświęcim.
W załączeniu kopia umowy zapewniająca opiekę bezdomnym zwierzętom na
terenie Miasta Imielin w 2012 roku oraz kopia uchwały Rady Miasta Imielin w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2012 roku.
Z poważaniem

ESTEI3MA
4-S-4TO Esasfen

Istebna, dnia 14 maja 2012 r.

UK.1431.2.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul.Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję :
1. W 2011 r. Gmina Istebna miała umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie
2. W 2011 r. oddano 8 psów do schroniska koszt 4.909,99 zł
3. Całkowity koszt realizacji zadania 14.509,99 zł (gmina płaci co miesięczny ryczał na
utrzymanie schroniska plus dodatkowo każdorazowo za przyjęte zwierzę)
4. W 2012 r. umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie oraz Fundacją „Lepszy Świat" z
Cieszyna
5. Uchwała Nr XV/141/2012 dostępna w BIP
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ROP. 1431.4.2012

Fundacja > ro Animals - Na Pomoc Zwierzę»om
Ul. Staebiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi >a Was^ wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
10.04.2012r. (wpływ ó .> UG 12.04.2012), w oparciu o przepis art, 7 ust. l pkt. 2 Ustawy z
dnia 6.09.2001 r. o dc .iepie do:
publicznej (Dz. U. Nr 112 póz, 1198 z późniejszymi
zmianami) informują, że:
1. Zadania związane 2. opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem w
imieniu Gminy wykonuje Ominay Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy
ul. Strażackiej l w Świerklanach
2. W 2011 roku Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej wykonywał jadania związane
ze zwalczaniem zjawiska bezdomności zwierząt w oparciu o umowę nr 33/2009 z
dnia 1.04,2Q09r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładami Techniki Komunalnej w
Żorach.- tj. 2 jednostką prowadzącą miejsce czasowego przytrzymywania zwierząt.
3. Ilość wyłapanych i odebranych z terenu gminy psów w 2011 r. na koszt gminy
wyniosła 10 sztuk
4. Koszt realizacji zadania związanego z wyłapaniem, umieszczeniem w azylu i
zapewnieniem opieki przekazanym zwierzętom w 201 Ir. wyniósł 21 099,96 zł brutto.
Zapłata ustalana była z uwzględnieniem następujących czynników:
- miesięczny koszt rezerwacji klatek w azylu 800,00 zł brutto dla limitu przyjęć" 5
sztuk rocznie
- koszt wyłapania i odebrania psa 200,00 zł brutto
- dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1900,00 zł brutto za każdego wyłapanego
psa powyżej 5 sztuk.
5. Wykonywanie zadania w 2012r. odbywa się na podstawie linowy o której mowa w
pkt. 2 niniejszego pisma zmienionej aneksem z 5.12.201 Ir.
6. W załączeniu przesyłam kopię umowy wraz z aneksami a także kopię Uchwały Rady
Gminy Świerklany nr 92/XV/12 z dnia 29 marca 2012r, w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świerkłany w 2012r.

Z poważaniem

woj;
św
mgr inż. ^ntffni Mrauiec
OTRZYMUJĄ:
Adresat
2.) RGP.-a./a.

SL
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43^85 JASJENICA 159

i
GKOŚ 6140.7.1.2012

Jasienica 29.05.2012r,

Fundacja ProAnimals
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z. dnia 03.04.2012r. poniżej podaję odpowiedzi
udziela na postawione pytania;
Ad 1. W roku 2011 Gmina Jasienica miała zawartą umowę na wyłapywanie i odbiór
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem „Azyl" w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,
ul. Cicha 91.
Ad. 2. Zestawienie dotyczące wyłapanych i odebranych zwierząt na terenie Gminy
Jasienica.
Ad. 3. W roku 2011 Gmina Jasienica wydatkowała na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt łączną kwotę w wysokości 36.278,88zł. Płatność za opiekę nad
zwierzętami była dokonywana jednorazowo na podstawie faktur
Ach 4 Gmina Jasienica na 2012 rok posiada zwartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem „Azyl" w Cieszynie.
Ad. 5. Kopia uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XVIII/193/12 z dnia 12 kwietnia
2012.

i
i

Krzysztof

Otrzyrnyją:
fj7 Adresat,
>. GKOŚ a/a {Ł,N.)

URZĄD MIASTA
JĄ3TSZĘBIB-ZUB6J

Al. itózofe PHsudskieyo 60

Jastrzf bie-Zdrój, 06,06,2012 r.

JZK 4060.3.2012

Fundacja „Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom"
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 32U Kraków
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1. W 2011 r wyłapywaniem bezdomnych zwierząt t terenu miasta Jastrzebie-Zdrój zajmowała się firma
"RAPIDO" Marek Niżnik z J astrze bia-Zd roju. Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadziła
gminna jednostka budżetowa - Jastrzębski Zakład Komunalny.
2. W 2011 f. od mieszkańców Jsstrzębia-Zdroju przyjęto łącznie 63 szt. zwierząt, wyłapano f
przewieziono do schroniska 305 bezdomnych zwierząt.
3. Ma utrzymanie schroniska dła bezdomnych zwierząt wydatkowano w 2011 roku kwotę w wysokości
236 413,16 zł {wydatki bieżące), w tym 24 000,00 zł wydatki na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z
terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. W 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się firma "RAPIDO" Marek Niżnik z
Jastrzębia-Zclroju, natomiast schronisko prowadzi gminna jednostka budżetowa - Jastrzębski Zakład
Komunalny
5. W załączeniu przesyłam kopię uchwały Rady Miasta Nr 111.36.2012 z dnia 29 marca 2012 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie miasta Jastrzębia-Zdroj^ w roku 2012 oraz kopię umowy na yjyfapywanie bezdomnych
zwierząt.

Z poważaniem

;PCA i

y n ENTA M i A ST.Ą

Załączniki:
Załącznik nr 1 - kopia umowy na wyłapywanie bezdomnych, zwierząt
Załącznik nr 2 - kopia Uchwały Rady Miasta Nr 111.38,20121 dnia 29 marca 2012 w sprawie pizyjęcia programu opiaki nad zwieizętami
bezdomnymi ora? zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju w roku 2012.

Kopia:
JZK a/a
EK

Jaworze, dnia 18 kwietnia 2012 r.
ASO.1431.20.2012

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
31‐328 Kraków, ul. Stachiewicza 35b/70,
WÓJT GMINY
JAWORZE
W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Jaworze
odpowiada na następujące pytania:
Ad. 1
Na mocy zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. porozumienia międzygminnego
nr ON.II.0730/5/08, pomiędzy Gminą Bielsko‐Biała a Gminą Jaworze, realizowane
są zadania publiczne, związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy. Na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku‐Białej będzie prowadziło zadania związane z:
‐ odbiorem zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie gminy Jaworze;
‐ odbiorem zwierząt w schronisku;
‐ odbiorem zwłok zwierzęcych w schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwienia;
‐ sterylizacje albo kastracje zwierząt w schronisku dla zwierząt;
‐ usypianie ślepych miotów,
‐ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

ul. Zdrojowa 82
43‐384 Jaworze

℡

(33) 817 21 95
(33) 817 28 13
(33) 817 25 34

Schronisko
zobowiązane
jest
do
wykonywania
powierzonych
mu
zadań
z należytą starannością a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta
i ponosić całkowitą odpowiedzialność za przyjęte zwierzęta. Rażące naruszenie
przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowi podstawę
do wypowiedzenia porozumienia w trybie natychmiastowym.
Wykonywanie zadań schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego
pracownika Urzędu Gminy Jaworze, Policję oraz mieszkańców gminy Jaworze, zobowiązując się
wykonać je w terminie 24 godzin od zgłoszenia.
Współpraca ze schroniskiem przebiega bez zastrzeżeń tak ze strony Urzędu jak i mieszkańców
Jaworza. W okresie współpracy z ww. schroniskiem Urząd nie otrzymał żadnych niepokojących
sygnałów od organizacji społecznych oraz osób prywatnych, mogących świadczyć o złej sytuacji
panującej w ww. schronisku.

(33) 817 28 71

@

sekretariat@jaworze.pl
www.jaworze.pl

Ad. 2.
Dane dotyczące wszystkich zwierząt przyjętych z Gminy Jaworze do Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych zwierząt w Bielsku‐Białej za 2011 r.:
‐ Zwierzęta żywe: ‐ 26 psów, 11 kotów,
‐ Zwierzęta ranne i martwe: 5 psów, 8 kotów, 4 sarny, 1 lis, 2 tchórzofretki.

Ad.3.
Za realizacje zadań wynikających z zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. porozumienia
międzygminnego nr ON.II.0730/5/08, Gmina Jaworze ponosi stałą comiesięczną opłatę
w wysokości – 1 797,39 zł.

Ad.4.
Wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z Terenu Gminy Jaworze w 2012 r.
realizuje
Miejskie
Schronisko
dla
Bezdomnych
Zwierząt
w
Bielsku‐Białej
na Podstawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko‐Biała a Gminą Jaworze.
A.5.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworze w 2012 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XIV/119/12
z dnia 29 marca 2012 r.
(http://www.jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2308&idmp=163&r=o)

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a (MB) GI.6140.00009.2012, GI.KW‐00353/12.;
3. a/a (AT)

Jaworze, dnia 18 kwietnia 2012 r.
ASO.1431.20.2012

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
31‐328 Kraków, ul. Stachiewicza 35b/70,

WÓJT GMINY
JAWORZE

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Jaworze
odpowiada na następujące pytania:
Ad. 1
Na mocy zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. porozumienia międzygminnego
nr ON.II.0730/5/08, pomiędzy Gminą Bielsko‐Biała a Gminą Jaworze, realizowane
są zadania publiczne, związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy. Na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku‐Białej będzie prowadziło zadania związane z:
‐ odbiorem zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie gminy Jaworze;
‐ odbiorem zwierząt w schronisku;
‐ odbiorem zwłok zwierzęcych w schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwienia;
‐ sterylizacje albo kastracje zwierząt w schronisku dla zwierząt;
‐ usypianie ślepych miotów,
‐ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

ul. Zdrojowa 82
43‐384 Jaworze

℡

(33) 817 21 95
(33) 817 28 13
(33) 817 25 34
(33) 817 28 71

@

Schronisko
zobowiązane
jest
do
wykonywania
powierzonych
mu
zadań
z należytą starannością a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta
i ponosić całkowitą odpowiedzialność za przyjęte zwierzęta. Rażące naruszenie przez Schronisko
obowiązku
staranności
w
opiece
nad
zwierzętami
stanowi
podstawę
do wypowiedzenia porozumienia w trybie natychmiastowym.
Wykonywanie zadań schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego
pracownika Urzędu Gminy Jaworze, Policję oraz mieszkańców gminy Jaworze, zobowiązując się
wykonać je w terminie 24 godzin od zgłoszenia.
Współpraca ze schroniskiem przebiega bez zastrzeżeń tak ze strony Urzędu jak i mieszkańców
Jaworza. W okresie współpracy z ww. schroniskiem Urząd nie otrzymał żadnych niepokojących
sygnałów od organizacji społecznych oraz osób prywatnych, mogących świadczyć o złej sytuacji
panującej w ww. schronisku.

sekretariat@jaworze.pl
www.jaworze.pl

Ad. 2.
Dane dotyczące wszystkich zwierząt przyjętych z Gminy Jaworze do Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych zwierząt w Bielsku‐Białej za 2011 r.:

‐ Zwierzęta żywe: ‐ 26 psów, 11 kotów,
‐ Zwierzęta ranne i martwe: 5 psów, 8 kotów, 4 sarny, 1 lis, 2 tchórzofretki.

Ad.3.

Za realizacje zadań wynikających z zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. porozumienia
międzygminnego nr ON.II.0730/5/08, Gmina Jaworze ponosi stałą comiesięczną opłatę
w wysokości – 1 797,39 zł.

Ad.4.
Wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z Terenu Gminy Jaworze w 2012 r.
realizuje
Miejskie
Schronisko
dla
Bezdomnych
Zwierząt
w
Bielsku‐Białej
na Podstawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko‐Biała a Gminą Jaworze.

A.5.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworze w 2012 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XIV/119/12
z dnia 29 marca 2012 r.
(http://www.jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2308&idmp=163&r=o)

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a (MB) GI.6140.00009.2012, GI.KW‐00353/12.;
3. a/a (AT)

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

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
25 kwietnia 2012 21:56
uchwała.pdf; umowa.pdf
Fwd: Fw: Pro Animals - Jejkowice

UG Jejkowice śl.

Dnia 25 kwietnia 2012 10:16 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

----- Original Message ----From: Urząd Gminy Jejkowice
To: elzbieta namyslowska-opach
Sent: Thursday, April 19, 2012 3:17 PM
Subject: Pro Animals - Jejkowice

W odpowiedzi na Wasze pismo nt. sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję, co następuje:
W 2011 r. Gmina Jejkowice miała zawartą umowę z Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną
w Rybniku, przy której to mieści się „Schronisko dla bezdomnych zwierząt”.
Za wykonanie przedmiotu umowy w 2011 r Gmina zapłaciła
zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 8.800,00 + podatek VAT. Kwota ta
była podzielona na cztery równe części na podstawie wystawionej faktury. .
W 2011 r. było przeprowadzonych 18 interwencje w tym;
- ilość zwierząt przyjętych do schroniska -11
- ilość zwierząt przekazanych nowym właścicielom w ramach adopcji - 4
W bieżącym roku również mamy podpisaną umowę z Rolniczą
Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku przy której mieści się Schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
W załączeniu:
- kopia umowy na rok 2012
- uchwała Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt”
Z poważaniem
Justyna Stachera
Urząd Gminy Jejkowice
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
uchwała
umowa
Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i
odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić
obsługę załączników.
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4947 - Data wydania: 2012-04-19
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RPPŚiSK.6140.6.2012

Jeleśnia, dnia 09.05.2012r.

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
31‐328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

W związku z pismem z dnia 03.04.2012r. udzielam informacji na zadane pytania:
1. Gmina Jeleśnia na 2011r. nie przedłużyła umowy z właścicielem schroniska dla
bezdomnych zwierząt znajdującym się w Żywcu ul. Kabaty 2 należącego do Spółki z o.o.
BESKID, w której Gmina jest udziałowcem (w ciągu roku Wójt podjął negocjacje cenowe w
zakresie ponoszenia opłaty ryczałtowej i opłaty za gotowość, które nie doszły do skutku.
W związku z tym Wójt podpisał umowę zlecenie z Lekarzem Weterynarii
prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Przychodnia Weterynaryjna” w oparciu o tą
umowę do zadań Zleceniobiorcy należało interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Jeleśnia na zgłoszenie Urzędu Gminy i Policji oraz zapewnienie odpowiednich
i godziwych warunków dla zwierząt oraz wyszukiwanie nowych miejsc pobytu mających na
celu adopcję bezdomnych zwierząt.
2. W 2011r. wyłapano 15 psów/kotów, przekazano do schroniska Spółki Beskid 4 psy.
3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2011r w zakresie utrzymywania bezdomnych
zwierząt wynosił 9 200 zł – forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod pod opieką.
4. W 2012r. Gmina Jeleśnia zawarła umowę na kompleksową opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze spółką „Beskid” z o.o. w Żywcu, ul Kabaty 2, będącej właścicielem schroniska
5. Rada Gminy w Jeleśni podjęła uchwalę z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jeleśnia w 2012r. (w chwili obecnej podlega publikacji w Dz U Województwa
Śląskiego). Uchwała zostanie dostarczona w terminie późniejszym.

Sporządziła G. Zarzecka
Tel 033 8630 715

MIASTO KALETA
ul. Żwirki l Wigury 2
i Kalety
fax M 352-76-35
1151398706

WOLiGL.1431.4.2012

Kalety, dnia 05.04.2012 r.

Fundacji Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na Wasz wniosek Urząd Miejski w Kaletach
informuje, że w roku 2011 gmina miała podpisaną stałą umowę z Zakładem
Usług Komunalnych Joanna Szulc, 42-622 Orzech ul. Łąkowa 14, która po
wyłapaniu zwierząt odwoziła je do „Schroniska dla zwierząt" w Bytomiu, które
to obciąża gminę
jednorazowymi fakturami za utrzymanie i opiekę
weterynaryjną w kwocie 460,00 zł.
W-20U roku_na .terenie -gminy odnotowano 6 bezpańskich psów, które
adoptowali mieszkańcy Kalet. Gmina dofinansowała adopcję kwotą 2 470 zł.
Ponadto współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt
„Cichy Kąt" z Tarnowskich Gór.

Ewa Czeluśniak

. .
.,
Adres e-mail: ekologiafoikalety.pl

BURMISTRZ
Miasta JOflety
'
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mgr Klaudiusz Kandzio

Katowice, dnia..^*?..'.^.,

2012r.

Urząd Miasta
KATOWICE
KŚ-Y.614. 2.2, .2012.KN
za dowodem doręczenia

0:
Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 04.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję:

1. Gmina Katowice w 2011 roku nie zawierała umów oraz nie udzielała zleceń wyłącznie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie zwierząt wykonywane było przez
podmiot prowadzący miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Liczba psów i kotów wyłapanych i utrzymywanych w schronisku w roku 2011 wyniosła
odpowiednio: 1.736 szt i 2.337 szt.
3. Koszt realizacji zadania dot: prowadzenia miejskiego schroniska clą bezdomnych zwierząt
w 2011 roku wyniósł 920,660zł ( brutto) oraz zapewnienia zwierzętom opieki
weterynaryjnej: 59.520,00 zł (brutto ).
Rozliczanie kosztów zadań jw. dokonywane było miesięcznymi fakturami opiewającymi na
kwotę stanowiącą jedną dwunastą rocznej wartości umownej.
4. Aktualnie w 2012 roku w wyniku przetargu nieograniczonego podmiotem realizującym
usługę w zakresie prowadzenia miejskiego schroniska dła bezdomnych zwierząt jest:
Przedsiębiorstwo „Civitatis" Adam Matusiak z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kopaniny
Lewe l b. W ramach w/w zadania wykonawca dokonuje także v,yłapywania zwierząt z
terenu miasta Katowice.
5. W załączeniu przesyłam kopię Uchwały Nr XX/444/12 Rady Miasta Katowice z dnia
28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice.

K«t»?toft<8nia ,
Zofia

•H

Metropolia

i5- -Silesiaurzad_miasta@um.katowice.pl, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, tel. 32/2593-909, faks 2593-984

Kłobuck dnia, 10.04.2012r.
ZARZĄD DRÓG l GOSPODARKI KO-W!A, 'C!
W KŁOBUCKU
ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kic->u7k
teł. 034-317-23-22, fax 034-310-03-26
Regon 150516530 NIP 574-00-13-273

ZDiGK.6140.1.1.2012.WD

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

W odpowiedz na pismo - wniosek z dnia 4.04.2012r., w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" skierowanego do
Urzędu Gminy Kłobuck, a które zostało przekazane do Zarządu Dróg i Gospodarki
Komunalnej w Kłobucku, który zajmuje się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, udzielamy
odpowiedzi na zadane pytania:
ad l. Ze względu na brak ofert, mimo wysłanych zaproszeń do ich złożenia, na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, zadania te wykonywaliśmy we własnym zakresie.
Podpisana została umowa ze „Schroniskiem dla Zwierząt" w Miedarach, Gmina Zbrosławice
na umieszczenie bezdomnych zwierząt w tym schronisku,
ad 2. 35 szt. psów, w tym 5 szt. szczeniąt,
ad 3. Koszt ogólny - 50 525,00 zł. w tym Schronisko dla Zwierząt - 46 125,00 zł.
Opłata za każde zwierze dostarczone do schroniska,
ad 4. Kopia umowy w załączeniu,
ad 5. Kopia uchwały na rok 2012 w załączeniu.

Otrzymują:
1. adresat
2. U.M. w Kłobucku
3. a/a.

Dyrektor
<£--—^
mgnniKrz^ofChamanwski

Zastępca Prezydenta
Miasta

44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; sekretariat (32) 235-21-21; fax (32) 235-15-21; www.knurow.pl

GKRiOŚV6140.011.2012

Knurów, dnia 11.04.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta Knurów przedstawia poniżej informacje dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
1 ) Miasto Knurów miało w 2011 r. zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną ,
44-207 Rybnik, ul.Majątkowa 42.
2) W roku 2011 na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 71 psów i 31 kotów.
3) Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 82 130,40 zł brutto rocznie.
Obowiązującą formą płatności był ryczałt miesięczny w kwocie 6844,20 zł.
4) Gmina Knurów posiada obowiązującą od dnia 07.01.2012r. do dnia 31.12.2014r.
3 letnią umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą 44-207 Rybnik,
ul.Majątkowa 42. Kserokopia umowy w załączeniu.
5) Uchwały są dostępne na stronie : www.knurow.bip.info.pl
Informacje sporządził inspektor Wydziału GKRiOŚ Brygida Pluta w dniu 11.04.2012r.

ZASTĘPCA£REZ¥«EŃTA

Kopia:
a/a
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Komprachcice, dnia 06.04.2012 r.
BGR.6140.1.2012.0Ś

Fundacja Pro Animals - Na
Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
Ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na
bezdomnymi zwierzętami 5 ich wyłapywanie", informuję iż:
1. W 2011 r. gmina posiadała podpisaną umowę zlecenie z uprawnionym podmiotem
świadczącym usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu gminy.
2. Na terenie gminy wyłapano 13 szt. bezdomnych psów i 6 bezdomnych kotów z czego
wszystkie zostały przekazane do schroniska dla zwierząt.
3. Koszt realizacji zadania, czyli koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2011 r.
wynosił - 6000,00 zł. Gmina ponosiła koszty jednorazowo, za wykonaną usługę.
4. W 2012 r. Gmina posiada podpisaną umowę z Panią Gabrielą Bartoszek, zam. ul.
Dworcowa 24, 47-120 Zędowice, prowadzącą przedsiębiorstwa pod nazwą PUPHW
„Gabi" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Zędowice na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.
5. W załączeniu uchwała Nr XII/69/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012

ć^moiarek
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Koniecpol dnia 18 kwietnia 2012r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04 kwietnia 2012r. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje, że w roku 2011 Gmina Koniecpol nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Fakt ten podyktowany był brakiem schroniska, które chciałoby odbierać
bezdomne zwierzęta psy/koty z terenu naszej gminy. Problem ten dotyczy również roku bieżącego
gdzie mimo starań nie udaje się nawiązać współpracy z żadną firmą świadczącą usługi w w/w
zakresie. Nawiązując do powyższego Gmina Koniecpol w chwili obecnej poszukuje podmiotu,
który chciałby nawiązać współpracę odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu naszej
gminy i otoczyć te zwierzęta stosowną opieką. W przypadku zawarcia stosownych umów zostaną
one przesłane niezwłocznie do Fundacji Pro Animals.

SL

URZĄD GMINY KONOPISKA
Konopiska, dnia 11.04.2012.
GR.6140.3.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2012 w sprawie udostępnienia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie, poniżej przesyłam odpowiedź na pytania zawarte w w.w
piśmie:
1. w 2011r. Gmina Konopiska nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, wszelkie zgłoszenia dokonywane były poprzez zlecenia firmie F.U.H „OSKAR"
Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno posiadającej zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie
gminy,
2. w 2011r. przez w.w firmę zostały wyłapane i przekazane do schroniska 4 psy,
3. całkowity koszt wyniósł 7 tyś. zł. Przy każdym zleceniu były jednorazowe opłaty za
wyłapanie, przewóz do schroniska oraz zapewnienie ewentualnej opieki weterynaryjnej
4. w 2012r. Gmina Konopiska posiada podpisaną umowę z firmą F.U.H „OSKAR" Sławomir
Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno. Kserokopia umowy w załączeniu.
5. Kopia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska" w załączeniu.

W załączeniu:
1. Kserokopia umowy
2. Kserokopia uchwały Rady Gminy Konopiska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A.a
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,42 - 274 Konopiska
teL (34) 328 20 57, fas (34) 344 19 35
e - maił: sekretariat@konopiska.pl. www.konopiska.pl

GMINA KORNOWAC
ul Raciborska 48
44-285 K O R N O W A C
tel 32/4301037-8 fax4301333

MP63919 79 757 REGON276258411

Kornowac, dnia 17 kwietnia 2012r.

woj. śląskie

RI.6140.1.2012.JS

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewic/a 35 b/70
31-328 Kraków

1. Gmina Kornowac ma zawartą umowę na czas nieokreślony z

Przedsiębiorstwem

Komunalnym w Raciborzu, które posiada w Raciborzu na ul. Komunalnej 2 Schronisko dla
zwierząt bezdomnych. W ramach tej umowy zapewnione jest złapanie, przyjęcie i przetrzymanie
bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki weterynaryjnej oraz podstawowych niezbędnych
warunków socjalno-bytowych. Ponadto zleceniobiorca zapewnia utylizację padłych zwierząt.
2i3. W roku 2011 koszt realizacji zadania wyniósł 6519,00 zł ilość wyłapanych psów 6 szt.
Forma płatności jest jednorazowa

za umieszczenie w schronisku i zapewnienie mu

kompleksowej opieki j w.
4. W roku 2012 nasza Gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym
w Raciborzu, które posiada w Raciborzu na ul. Komunalnej 2 Schronisko dla zwierząt
bezdomnych (w załączeniu kopia umowy).
5. W załączeniu kopia uchwały.

Z upoważnienia Wójta Gminy
SEKREtTARZ GMINY

TOS aw Łuszcz
Otrzymują:
1.

adresat;

2.

a/a.

URZĄP GMINY
34-332 KOSZA RAWA

POW.żywiec*;-woj.śiąskfe

Koszarawa, dnia 16.04.2012r.

Regon 000540512
N l P 5•';,v-i7-12-322

BGK.6140.2.1.2012

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że Gmina Koszarawa nie miała zawartej umowy ze
schroniskiem dla zwierząt w 2011 r. ze względu na brak środków w budżecie
przeznaczonych na ten cel. Jednocześnie informuję, że na sesji rady gminy będzie
rozpatrzony ten problem oraz zostanie przedłożona propozycja przesunięcia środków
na schroniska dla bezdomnych zwierząt jak również zostanie uchwalony program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Otrzymują:
1J Fundacja Pro Aminals- Na Pomoc Zwierzętom
a/a- AJ

GMIN Y
Koszęcin
woj, śląskie

Koszeń 2012-04-20

Nr RLS 618.4.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 b/70
31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2012-04-05 informuje :
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 r. prowadzone było na zgłoszenie - zasada
akcyjna bez stałej umowy.
- w roku 2011 wyłapywano łącznie l szt. psów bezdomnych oraz odebrano l sztukę.
- w roku 2011 łączny koszt to 200,00 zł. brutto koszty karmy dla psów.
- w roku 2012 gmina nie zawarła umowy.
- program na 2012 nie został uchwalony w trakcie konsultacji.

W0.fr GMINY
iprta?, £«»eprz Ziaj?
> / '

Przesyłam Państwu informację na temat sposobu i skutków realizacji zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt:
1.
- Zgodnie z umową nr 5/S/2011 z dnia 16.03.2011r wyłapane bezpańskie zwierzęta z terenu
gminy i miasta Kozieglowy były przewożone do schroniska w Rybniku prowadzonego przez
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, gdzie miały zapewnioną właściwą opiekę weterynaryjną
i odpowiednie warunki sanitarno-bytowe. Zgonie z zawartą umową schronisko przyjęło tylko
10 szt. wyłapanych zwierząt (psów).
Zwierzęta te były wyłapywane przez pracowników ZUK, którzy po ukończeniu
specjalistycznego kursu uzyskali odpowiednie licencje dla przewozu zwierząt.
W 2011 roku na mocy Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie
nr PIW-CHZ. 604-0011-12/3/11 otrzymaliśmy zezwolenie na transport bezpańskich zwierząt
do schroniska środkiem transportu marki Peugeot Partner.
- Łączny koszt przyjęcia do schronisku w Rybniku, 10 szt. bezpańskich zwierząt wyniósł
12 300,00 zł ( 1 szt. 1000,00 zł + 23% VAT). Faktury były wystawiane zbiorczo
za dany miesiąc.
- Zespół Usług Komunalnych współpracował również na podstawie każdorazowych zleceń
z firmą F.H.U. Mariusz Jurczyk z Zawiercia. Wyłapywanie, przewóz i umieszczenie
w schronisku 1 sztuki wynosiło 1500,00 zł plus 23% VAT. Zlecono wyłapanie 15 szt.
bezpańskich zwierząt (psów). Faktury były wystawiane po każdorazowym wykonaniu
zlecenia. Koszt wyłapania 15 szt. bezpańskich psów wyniósł 27 675,000 zł.
- Łącznie w 2011roku na terenie gminy i miasta Koziegłowy wyłapano 25 szt.
bezpańskich psów.
Dodatkowymi kosztami jakie poniósł Zespół Usług Komunalnych było:
- zakup urządzeń do wyłapywania i bezpiecznego transportu wyłapanych zwierząt oraz strój
ochronny dla pracownika - 4030,00 zł,
- wyszkolenie 3 pracowników, opłata licencji – 1000,00 zł
- praca pracownika ZUK uprawnionego do wyłapywania bezpańskich zwierząt – 3600,00 zł
- dowóz zwierząt do schroniska w Rybniku koszt paliwa ok. 500,00 zł .
Zespół Usług Komunalnych w 2011 roku poniósł koszt realizacji zadania dotyczącego opieki
nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 49 105,00 zł.
2.
W 2012 roku Zespół Usług Komunalnych ma zawartą umowę na wyłapywania, transport
i umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku wraz z opieką weterynaryjna z firmą
F.H.U. Mariusz Jurczyk z Zawiercia. Dokładną treść umowy przesyłam Państwu
w załączniku.
W b.r. jesteśmy również ustawowo zobligowani do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii
na udzielenie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Warunki i treść tej umowy wysyłam również wraz z powyższą informacją.

5L

URZĄD GMINY
43-34O Kozy
ul. Krakowska 4
pow. bielski
tel.fax (33) 81 7-42-31

Kozy, dnia 16.04.2012r.

KOŚ6140.4.2012.JŁ

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
32 - 328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04 2012 roku Urząd Gminy Kozy informuje:
- w roku 2011 Gmina Kozy miała zawarte Porozumienie Międzygminne z Gminą Bielsko - Biała, na
podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej prowadziło
zadania związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kozy.
-ogółem z Gminy Kozy przyjęto do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt 55 psów i 17
kotów oraz 54 zwierząt martwych i rannych.
-koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 35.679,00 i był rozliczany w formie ryczałtu.
-na rok 2012 Gmina Kozy zawarła aneks do porozumienia międzygminnego na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy.
W załączeniu dołączamy kopie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Kozy oraz kopię
porozumienia międzygminnego wraz z aneksami dotyczących realizacji zadania publicznego
zawiązanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

wz. WOJ/TA
Anna

Załączniki:
l.Kopia Uchwały Nr XV/98/12
2.Kopia porozumienia międzygminnego wraz z aneksami
Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

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

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
18 kwietnia 2012 17:24
Fwd: Fw: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

UG Kroczyce sl.
Dnia 18 kwietnia 2012 15:30 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

----- Original Message ----From: G Masłyka UG Kroczyce
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, April 17, 2012 8:52 AM
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W związku z pismem z dnia 05.04.2012 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem” informuję, że:
1) Gmina Kroczyce nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem, podpisana
została natomiast umowa dotycząca realizacji usługi polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt wraz z ich dostarczaniem do schroniska.
2) W roku 2011 wyłapano i wywieziono do schroniska 16 sztuk bezdomnych
zwierząt.
3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł 21.156,00 zł. Opłaty Gmina ponosi
jednorazowo za umieszczenie w schronisku.
4) Umowa dotycząca realizacji usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w
schronisku
została zawarta z P. Mariuszem Jurczyk zam. Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27
właścicielem Firmy Usługowo‐Handlowej w Zawierciu.
Pozdreawiam Grażyna Masłyka‐Urząd Gminy Kroczyce
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7059 (20120416)
__________
Wiadomo ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4942 - Data wydania: 2012-04-17

2012-08-13

42-693 KrupsW Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032)285-70-16
tel/fax (032)285-70-77
e-mail: ugkmpski@poczta,onet,pl

Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 6452511021 REGON 276258948
Gk.6140.1.4.2012

Gmina Krupski Młyn
Wójt Gminy
Jan Murowski
Krupski Młyn, dnia 11.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż Gmina Krupski Młyn, na podstawie zawartej umowy, w 2011 r.
zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie P.U.P.H.W. „GABI" Gabriela Bartoszek
z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24.
Wyłapywane psy zostały odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
prowadzonego przez Fundację „Mali Bracia" w Opolu, gdzie zapewniono im schronienie
i opiekę weterynaryjną. W niektórych przypadkach firma „GABI" we współpracy z w/w Fundacją
prowadziła adopcje psów.
W 2011 roku, na terenie gminy, zostały odłowione dwa psy.
Koszty, jakie gmina poniosła w 2011 r. z tytułu opieki nad bezdomnymi psami wynosiły
3 037,00 zł i wynikały z jednorazowych kosztów odłowu, przyjęcia psów do schroniska i otoczenia
ich stosowną opieką.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt miało charakter interwencyjny i odbywało się
doraźnie, po otrzymaniu informacji od mieszkańców.
Gmina Krupski Młyn ponownie podpisała umowę na 2012 r. na odławianie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy z firmą P.U.P.H.W. „GABI" Gabriela Bartoszek, która zapewnia
bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku/fundacji, z którym ma podpisaną umowę.
W załączeniu przesyłam kopię uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn.
Ze względu na fakt, iż w/w uchwała została podjęta w dniu 27 03.2012 r. nie została
jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

OJY GMINY

Otrzymują:
l x adresat
l xa/a

u!, iii Grudnia 5
A'f-Ą?--j Krzanowice
'••ii. 12 .''•1108^02, 4108207,4108030
tax3?/ 4 108042

NrOŚ.6232.5.2012

Krzanowice, dnia 12.04. 2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Miejski w Krzanowicach w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, informuje:
1. Gmina Krzanowice w 2011 roku posiadała stałą umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Komunalny
w Raciborzu.
2. W roku 2011 z terenu Gminy Krzanowice wyłapano i utrzymywano na koszt
Gminy 4 psy.
3. W roku 2011 koszt realizacji całego zadania wyniósł 3690 zł. Opłatę
uiszczamy każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku.
4. Na rok 2012 Gmina Krzanowice posiada podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z
Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu (kserokopia umowy w
załączeniu).
5. Gmina Krzanowice w załączeniu przesyła kserokopię Uchwały
nr XIV /110 / 2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28.marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice .

Cieśla
GMINY

SL
Krzepie, '" Cz««DChGW«te T

tej./fax034 /317-Si-GKR.6140.00'1.2012

Krzepice, dnia 30 kwietnia 2012 roku

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :
1) W 2011 roku Gmina Krzepice miała zawartą umowę na wyłapywanie i
umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku z Firmą HandlowoUsługową Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień-Wierczki 27.
2) W roku 2011 na terenie gminy Krzepice wyłapano 8 bezdomnych psów.
3) Gmina Krzepice płaciła wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1100,00 zł +
VAT miesięcznie.
4) W 2012 roku Gmina Krzepice zawarła umowę na wyłapywanie i umieszczanie
bezdomnych zwierząt w schronisku z Firmą Handlowo-Usługową Mariusz
Jurczyk Zawiercie ul. Strumień-Wierczki 27 (kserokopia umowy
w załączeniu)
5) W załączeniu przekazuję kserokopię uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach w
sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2012 roku.

a

i..'
u

tr.f.r irć. Mit osłów Łukasik

Łazy, dnia 17.04.2012 r.
WK-OŚ. 6140.1.4.2012.R

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 K r a k ó w

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 05.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Łazach udziela
odpowiedzi na zadane w piśmie pytania:
1. W roku 2011 Gmina Łazy podpisała stałą umowę Nr WOŚ 15/1/2011 z dnia 03.01.2011 r. z
Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk 42-400 Zawiercie, ul. Strumień-Wierczki 27
na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych
zwierząt.
Wyłapane zwierzęta umieszczane były w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu,
ul. Sikorka 91 oraz schronisku prowadzonym przez Fundację „ZWIERZYNIEC" w Wieluniu
ul. 18 Stycznia 131, z którymi ww. Firma posiadała spisane umowy

2. Na terenie gminy Łazy w roku 2011 wyłapane zostały 33 zwierzęta.
3. Za wykonanie obowiązków wymienionych w punkcie l, FHU Mariusz Jurczyk otrzymywał
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.300 zł (netto) miesięcznie + 23% podatku WAT
za co najmniej 2 sztuki miesięcznie wyłapanych zwierząt.
Przy przekroczeniu wyznaczonego limitu (24 sztuki), za każdą dodatkowo wyłapaną
sztukę Urząd Miejski w Łazach wypłacał kwotę 600 zł + 23% WAf.
Koszt całego ww. zadania w roku 2011 wynosił: 40.590,00 zł.
4. W roku bieżącym Gmina Łazy podpisała umowę z FHU Mariusz Jurczyk 42-400 Zawiercie,
ul. Strumień - Wierczki 27 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub przekazywanie ich nowym właścicielom, na
poszukiwanie których Firma została zobowiązana.
Wyłapywane zwierzęta umieszczane są w Schronisku należącym do Firmy Handlowej Beata
Kowalczyk, ul. Cicha 10,43-400 Cieszyn, z którym FHU Mariusz Jurczyk posiada zawartą
umowę.
5. Przesyłamy w załączeniu kopie:
a) Umowa nr WK-OŚ.l.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.
b) Uchwała nr XV/130/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012 roku.
Z poważaniem:

Otrzymują:
(i j adresat
2. a/a

Lędziny, 16.04.2012 r.

Znak sprawy: ZR.1431.003.2012
Znak sprawy: SK. 1431.29.2012
Numer pisma: ZR.KW.220.2012
;

!**832 21 66 511
:i
*« 32 21 66 512
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+1832 21 66 291
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Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
z\vierzętami i ich wyłapywanie

\\' odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 kwietnia 2012 roku 1,'rząd Miasta
Lędziny przesyła informacje dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie
zwierząt.
Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stale umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
W procesie zarządzania
wyktuzystujemy normę
zatządzana jakością

ISO 9001:2008

W 2011 roku Gmina Lędziny miała podpisaną urnowe na świadczenie usług:
całodobowa usługa wyłapywania, transportu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie
im miejsca w schronisku dla bezdomnych z\\ierzat.
całodobowa usługa pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji
drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce \\ypadku.
ewentualnie eutanazji.
z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-YET zasolę z siedzibą w Oświęcimiu
ul. Grabarska 10, NIP 9372223238 REGON 121070254 działającym na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 9897 prowadzonej przez Urząd Miasta
w Oświęcimiu reprezentowanym przez: lek. wet. Jarosława Kołodziejczyka oraz lek. wet.
Ewelinę Kołodziejczyk
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2011 r.
W 2011 roku wyłapano na terenie Gminy Lędziny 23 psy i l kota.
Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była f orrna płatności za opiekę,
Koszt realizacji całości zadania tj. umowy z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-YET
zasolę w 2011 roku wyniósł 41 250 zł. Opłaty za realizację przedmiotu umowy były
dokonywane „z góry" w formie ryczałtu w wysokości 3 750 zł miesięcznie, przy rocznym
limicie przyjęć w ciągu roku wynoszącym 30 sztuk.

GMIN1
S5 S48-17-G1
< - *«* «M*a

*» *cs-18~K-**
GRL.6140.1.2012

Łękawica, dnia 16.04,2012 r.
Fundacja Pro Aniraas
- Na pomoc Zwierzętom
Kraków uJ. Stachiewicza 35b/7

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 06.04.2012 roku - Urząd
Gminy w Łękawicy udziela odpowiedzi na zadane pytania w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienia im opieki,
1) W 2011 roku działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
a w szczególności psów prowadzone były przez podmiot prowadzący
schronisko. W tym zakresie Gmina Łękawica posiadała podpisaną umowę
ze Spółką „BESKID" w Żywcu.
Podpisana umowa obejmowała :
- wyłapywanie i transport bezdomnych psów,
- umieszczenie ich w schronisku,
- zapewnienie im odpowiednich i godziwych warunków pobytu
w schronisku w tym stałej
opieki weterynaryjnej, obejmującej
obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska do czasu odbioru
przez właściciela, sprzedaży lub naturalnej śmierci.
2) W 201 1 roku w schronisku z terenu naszej gminy umieszczono 3 psy.
3) Z tytułu utrzymania gotowości odbioru bezdomnych zwierząt ( psów
i kotów) Gmina w 2011 roku wydatkowała 6337,44 zł. Płatność za
utrzymanie gotowości odbioru bezdomnych zwierząt dokonywana była
miesięcznie przelewem na konto Spółki „BESKID" w Żywcu.
4) W 2012 roku Gmina Łękawica posiada również podpisaną umowę ze Spółką
„BESKID" w Żywcu. W załączeniu kserokopia niniejszej umowy.
Z związku z zaistniałą koniecznością zmiany jednego z zapisów
dotychczas podjętej przez Radę Gminy uchwały w zakresie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łękawica w 2012 roku nie jesteśmy w stanie przesłać kopii
stosownej uchwały.
Uchwałę o którą Państwo prosicie prześlemy w późniejszym terminie
po podjęciu przez Radę Gminy Łękawica na najbliższej sesji.
Z wyrazami szacunku
Otrzymują:
l ) Adresat
2) A/a. 1(1,

U RZĄD G M I NY L E L ÓW
 42-235



Lel ów
ul . Sz cz ekoci ń ska 18

IDS 000542988
NIP 577 -15-03-285

(034) 3550121
(034) 3550049

Lelów dnia, 16.04.2012r.
GR 6140.1.2012

FUNDACJA PRO ANIMALS
- NA POMOC ZWIERZĘTOM
UL. STACHIEWICZA 35B/70
31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 05.04.2012r. dotyczące udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie”. Wyjaśniam, że:
AD 1. udzielane były zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
AD 2. zostało wyłapanych 6 szt. psów;
AD 3. koszt wyłapania psów to 7380zł;
AD 4. jesteśmy na etapie negocjacji umowy;
AD 5. brak uchwały;
z poważaniem

Miłek Artur

U R Z Ą D GMINY
34-324 LIPOWA
pow. iywłesitS - woj,
»*i. 33-867-18-48

s 000543321
N1P 553 - to 99-

Lipowa, dnia 30.05,201.2 r,

RL6140J.2012.M.M.

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wykonywania zadania pn, „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Wójt Gminy Lipowa przesyła odpowiedzi na
pytania:
Adl). W 2011 r. Grnina Lipowa posiadała i w dalszym ciągu posiada umowę z BESKID
ŻYWIEC Sp. 'L o.o, która jest właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Żywcu
Ad2). W 2011 r, wyłapano 18 szt. bezdomnych zwierząt
Ad3). W 2011 r, całkowity koszt realizacji całego zadania to 30 289,95 złotych brutto,
Stała miesięczna opłata za gotowość schroniska do odbioru bezdomnych zwierząt
wynosiła 904,05 zł brutto (w tyrn schronisko mogło przyjąć 6 zwierząt).
Po przekroczeniu limitu płacony był ryczałt w wysokości l 620 zł brutto.
Ad4). Na rok 2012 r, został podpisany aneks nr 3 do umowy z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
(kopia umowy na 2012 r. w załączniku).
Ad5). Kopia uchwały na rok 2012 - w załączniku.

Otrzymują:
1. Adresat.

2. A/a. M.M.

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

"jolanta racka" <racka@proanimals.org>
"findacja" <boz@boz.org.pl>
14 kwietnia 2012 11:08
ATT00258.htm
Fwd: Fw:

UG Ładygowice sl.
-------- Original Message -------Subject: Fwd: Fw:
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:48:16 +0200
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: racka@proanimals.org
Dnia 14 kwietnia 2012 0:49 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):
----- Original Message -----From: mateuszTo:
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 11, 2012
1:24 PM odpowiedź
witam
w odpowiedzi na Państwa zaytanie uprzejmie informuję:
ad. 1 gmina Łodygowice w 2011 r. miała podpisaną umowę ze
schroniskiem BESKID w Żywcu
ad. 2 odebrano 28 psów i 1 kota
ad. 3 kwota zadania około: 32 400,00 zł za oddane zwierzęta+14 558,40
zł opłata ryczałtowa
ad. 4 gmina Łodygowice na 2012 r. ma podpisaną umowę ze schroniskiem
BESKID w Żywcu.
W jakim celu jest Państwu potrzebna kopia umowy?
ad. 5 wszystkie uchwały są dostepne na stronie BIP
Łodygowice Pozdrawiam
Mateusz Kania
Urząd Gminy Łodygowice Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania:
2012-04-10

2012-08-12
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ZIK.6140.00010.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W związku z pismem z dnia 05.04.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Lublińca zajmuje się zakład budżetowy miasta Zarząd
Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Wyłapane zwierzęta zostają
bezpośrednio przewożone do Przetrzymywalni dla bezdomnych zwierząt, przy ul. Spokojnej 2 w
Lublińcu.
W 2011 roku wyłapanych zostało 46 psów.
Łączny koszt realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011
wynosił 26.568 zł.

MLASTA

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

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
18 kwietnia 2012 17:25
Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej

UG Lyski sl.
Dnia 18 kwietnia 2012 15:30 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

----- Original Message ----From: Rolnictwo
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, April 16, 2012 1:21 PM
Subject: Udzielenie informacji publicznej

Fundacja
Pro Animals
Zwierzętom

- Na pomoc
Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania “opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” Urząd Gminy Lyski
podaje następujące dane:
1.
2.
3.
4.
5.

Gmina Lyski w roku 2011 miała zawartą umowę ze schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt w Rybniku;
w roku 2011 wyłapano: 32 psy;
koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił 20.024,40 zł
(brutto) - opłata ryczałtowa;
z bieżącym roku Gmina Lyski ma zawartą umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Rybniku;
uchwała na rok 2012 jest dostępna na: www.lyski.pl - BIP - Rada
Gminy - Uchwały Rady Gminy - Rok 2012 - Uchwała Nr
RG.0007.20.2012

Z wyrazami szacunku
Inspektor d/s rolnictwa i leśnictwa UG Lyski
Patrycja Mrusek
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4940 - Data wydania: 2012-04-16
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Marklowise, dnia 28 maja 2012 rok

Fundacja ProAnimals
Na pomoc zwierzętom
ul. S*fechfcwkxa 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka mul bezdomnyjni
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy' \'/. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Marklowicach w 2011 roku miał podpisaną umowę * Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt
przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej uL Majątkowa 42,44-207 Rybnik.
Umowa została na okres 12 miesięcy. Zlecenie w kwocie 14 883,00 złotych płatne w ratach
miesięcznych po ł 240,25, Schronisko w 20Hroku wykonało 40 interwencji pr?.yjtfc 22 psów
do schroniska i jednego kota. Trzy /.wicrzęta Dostały uśpione natomiast 8 zosiało przekazanych
nowym opiekunom.
W 2012 roku mamy podpisaną umów? z;
• Schroniskiem dla Bc/domnych zwierząt przy Rolnic/ej Spółdzielni Produkcyjnej ul.
Majątkowa 42,44-207 Rybnik
•

Andrzejem Strong prowadzącym działalność gospodarczą Gabinet Weterynaryjny Andi-zej
Strong 44-323 Połomia, u!. Szkolna 15 na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych 7 udziałem zwierząt na. obszarze Gminy MitrkJowice

•

Michałem Karaskieoi i Hanną Mi!acz£wską prowadzącymi działalność gospodarczą pod
nazwą „INTERYET" Spółka Cywilna ^ siedzibą przy uL Les/Jca 44, 44-3W) Wodzisław Śląski
na zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych x udziałem
zwierząt na obs/ar?e Gminy

WOJT GMINY MIEDZNO
42-120 Miedźno ul. Ułańska 25
tel. 034-317-80-10, fax 034-317-80-30
www.miedzno.pl. email: uq@miedzno.pl

RR.614.1.2012.

Miedźno, 12.04.2012r.

Fundacja PRO - ANIMALS
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 6 kwietnia 2012
r., informuję, że:
1. W 2011 roku Gmina Miedźno miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym 'ZAMEX" Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko
Śląskie w zakresie: wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miedźno i
przekazanie ich do schroniska dla zwierząt oraz ich przetrzymywanie w schronisku
lub oddanie do adopcji.
2. W roku 2011 do schroniska dla bezdomnych zwierząt zostało przekazanych
7 psów/0 kotów.
3. Gmina Miedźno opłaty za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku
skalkulowane miała od tzw. interwencji, zgłoszenia jednorazowego. Kwota ogółem
wydatkowana w 2011 roku wynosiła 9040,50 zł.
4. Na 2012 rok obowiązuje umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ZAMEX"
Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie - w załączeniu kopia
umowy.
5. Kopia Uchwały Nr 144/XEX/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2012 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2012 roku.

Z poważaniem

rngr Pić
S e krę

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Sporządziła:AZ

M ;i •£ «J SKI
42-610 MiasteczKc Śląskie, ul. Rynek 8
tei. 3239 38000. fax 323938002

Miasteczko Śląskie, dnia 10.04.2012

NIP645110617.S REGON 272463812

M.6140.24.2012

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" działając w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198) Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
podaje żądane dane:
ad l Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEK" Dorota Kufel z siedzibą w Miasteczku
Śląskim przy ul. Księdza Wyciślika 3 (schronisko dla bezdomnych zwierząt - psy - Miedary
ul. l - go Maja),
ad 2 2011 r. - 18 szt. (psy),
ad 3 całkowity koszt zadania w 2011 r. wyniósł 27.481,28 zł - forma płatności ryczałtowa
na podstawie wystawianych faktur,
ad 4 Mariusz Jurczyk Firma Usługowo Handlowa z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień
Wierczki 27 (przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu przy ul. Sikorka 91),
ad 5 kserokopia Uchwały Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2
marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2012 r.

ZASTĘPCA Bl
.j

Rafał OLBJNEK

K/o
a.a.

GMINA MIEDŹNA
ul Wiejska 131
43-227 MiedźWJ
województwo śląskie

tel, ( 32) 2116196 Fax. (32) 2116089
l: info@miedzna.pl

Miedźna, dnia 08.05,2012r.
Znak: OR,1431,20.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-32 8 Kraków
Dotyczy; wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.04«2012r. /e-mail/ z dnia
07.05.2012r.
Stosownie do ww. wniosku w sprawie udzielenia Informacji publicznej nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:

Ad. l
Gmina Miedźna w 2011 r. dostarczała wyłapane bezdomne psów do Schroniska dla
Zwierząt w Miedarach k/Tarnowskich Gór ul, l Maja, 42-674 Miedary.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na podstawie umowy o dzieło,

Ad. 2
W 201 Ir. na terenie gminy wyłapano 14 bezdomnych psów.

Ad 3
Że środków budżetu gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości 16 832 zł.
Płatność realizowana była każdorazowo po wykonaniu zlecenia.

Ad. 4
Gmina Miedźna w 2012r. dostarcza wyłapane zwierzęta do schroniska wymienionego
w pkt. ł,

Ad. 5
Gmina Miedźna nie posiada uchwały na rok 2012.

Oteymtiją:
1. Adresat,

informacja/central.
telefon kontaktowy
f-maji
WWW;

^48 32 32 48 500

J^

| URZĄD MIASTA MIKOŁÓW

•< 4« 32 32 48-iK
um@mikoiow.cu
http://www.mikolow.cu

P L - 43-190

MlkołÓW

łówTTJTtwietnia 20T2 r.
BGK 1.6140.4.10.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul, Stachlewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: wniosku z 06.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na 'smal sposobu i skutków
wykonywania zadania .,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Urząd Miasta Mikołów przesyła informacje, o udzielenie których proszono w ww, piśmie:
1. W 2011 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów oraz zapewnienie
im opieki odbywało się zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem Towarzystwa

Opieki

nad Zwierzętami „FAUNA", ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska.
2. W 2011 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy Mikołów:
•

97 psów.

*

25 kotów

3. Łączny koszt realizacji całego zadania za 2011 r. wynosił 99 920,00 zł brutto. Zapłata
za wykonane usługi następowała w okresach miesięcznych, podstawą zapłaty były rachunki,
wystawione za faktycznie wykonane usługi. Wykonawca zobowiązany był dołączyć do każdego
rachunku wykaz interwencji zwierząt podjętych z terenu gminy Mikołów i potwierdzenie przyjęcia
zwierzęcia do schroniska.
4. W 2012 r. nadal obowiązuje umowa ze schroniskiem TOŻ „FAUNA" w Rudzie Śląskiej.
5. Uchwała nr XVIJ/320/2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz. zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów
w 2012 r. dostępna jest pod adresem: http://bip f mjkp|gw ? gu/indj?x,.^hp/dokumenty/j331.

\
\
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Kopia:aa

U r z ą d Gminy Milówka
U*. J A N A K A Z l M i E R Z A 123
34-360 M i t G W K A

NIP 553-17-01-057
Tel. 033-863-71-90

RRG.604.8.2012

Miłówka, dnia 13.04.2012r

Fnndacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dmą 5.04.2012 w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowanej przez Gminę Milówka, poniżej
przedstawiam co następuje:
Ad.l. Gmina Milówka posiadała w roku 2011 stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt. Właścicielem
schroniska jest „Beskid" sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
Ad.2. W roku 2011 umieszczonych zostało 12 bezdomnych zwierząt, wyłapanych na
terenie Gminy Milówka (11 psów i l kot).
Ad.3. Koszt umieszczenia zwierząt w schronisku w roku 2011 wyniósł 18.982,04 zł.
Koszt umieszczenia jednego zwierzęcia wynosił 1620 zł brutto plus stała miesięczna opłata za
gotowość odbioru bezpańskich zwierząt w wysokości 906.84 zł. W ramach opłaty za
gotowość gmina Milówka miała możliwość bezpłatnego umieszczenia w schronisku
7 zwierząt.
Ad.4. W roku 2012 Gmina Milówka podpisała umowę z ..Beskid" sp. z o.o..
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich
w schronisku. W załączeniu przesyłamy kserokopię umowy.

Otrzymują:
ł. Adresat;
2. Aa/BM.

Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
www.mszana.ug.gov.pl
Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,
Fax: 4759760
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GKFZ.6140.000004.2012
GKFZ.KW.000248.2012

Mszana, dnia 10.05.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy: wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r.
W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie” Urząd Gminy w Mszanie informuje, że Gmina Mszana zawarła w lipcu 2011 r.
umowę na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszana
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu prowadzącym schronisko dla
zwierząt.
Zgodnie z zapisami ww. umowy opłata pobierana jest jednorazowo od każdej sztuki
zwierzęcia przyjmowanego do schroniska. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną
przytrzymywanym zwierzętom oraz podstawowe warunki socjalno – bytowe.
Informuję ponadto, że w 2011 r. nie było przypadków przekazywania do schroniska
bezdomnych zwierząt.
W budżecie Gminy na rok 2012 zarezerwowano kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na
wyłapywanie oraz rezerwację miejsc w schronisku dla zwierząt.

Załącznik:
1. Kserokopie umów: AEI.272.1.2012 z 4.01.2012 r.
oraz AEI.272.22.2011 z 25.07.2011 r..
Kopia:
1. aa.

Kontakt:
Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,
Karpiel Piotr: 4759747
pokój nr 26, w godz. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00

Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana

www.mszana.ug.gov.pl
Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,
Fax: 4759760
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GKFZ.6140.000004.2012
GKFZ.KW.000248.2012
Mszana, dnia 10.05.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy: wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r.
W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie” Urząd Gminy w Mszanie informuje, że Gmina Mszana zawarła w lipcu 2011 r.
umowę na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszana
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu prowadzącym schronisko dla
zwierząt.
Zgodnie z zapisami ww. umowy opłata pobierana jest jednorazowo od każdej sztuki
zwierzęcia przyjmowanego do schroniska. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną
przytrzymywanym zwierzętom oraz podstawowe warunki socjalno – bytowe.
Informuję ponadto, że w 2011 r. nie było przypadków przekazywania do schroniska
bezdomnych zwierząt.
W budżecie Gminy na rok 2012 zarezerwowano kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na
wyłapywanie oraz rezerwację miejsc w schronisku dla zwierząt.

Załącznik:
1. Kserokopie umów: AEI.272.1.2012 z 4.01.2012 r.
oraz AEI.272.22.2011 z 25.07.2011 r..
Kopia:
1. aa.

Kontakt:
Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,
Karpiel Piotr: 4759747
pokój nr 26, w godz. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00

Urząd Gminy w Mykanowie

Mykanów 11.05.2012 r

Referat Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
42-233 Mykanów, ul. Samorządowa 1

GKZ.OŚ.6140.2.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31- 328 Kraków

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami chcieliśmy poinformować, że Gmina Mykanów pow.
częstochowski, woj. śląskie:
- posiada porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Kłomnice. W ramach tego
porozumienia Gmina Mykanów powierzyła Gminie Kłomnice realizację zadania własnego
polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina Kłomnice administruje
Schroniskiem dla Zwierząt „As” Jamrozowizna 1 42-230 Kłomnice.. Gmina Mykanów
zawarła umowę z Gminą Kłomnice na rok 2011 i ponownie na rok 2012 Umowa obejmuje
złapanie bezdomnego zwierzęcia i zapewnienie mu opieki
- w roku 2011 na terenie Gminy Mykanów zostało złapanych10 bezdomnych psów oraz jeden
kot. Na dzień dzisiejszy w schronisku przebywają 3 psy i jeden kot z przekazanych do
schroniska zwierząt z terenu Gminy Mykanów do końca 2011 r.
- Urząd Gminy Mykanów w roku 2011 przekazał schronisku w formie dotacji pięćdziesiąt
cztery tysiące złotych. . Gmina Mykanów otrzymała pismo ze Schroniska w Jamrozowiźnie
z którego wynikało, że kwota 54 000 zł została w całości zużyta na potrzeby schroniska.
- na podstawie zawartej umowy Gmina Mykanów przekazuje Gminie Kłomnice dotację w
wysokości 54 tys. zł w czterech kwartalnych ratach.
Chcemy podkreślić, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy ze schroniskiem „AS” w
Kłomnicach. Zwierzęta odbierane są niezwłocznie zaraz po zgłoszeniu. Schronisko
prowadzone jest w sposób prawidłowy. Obsługa schroniska stara się, aby jak najwięcej
zwierząt znalazło dom – strona internetowa, ogłoszenia. Schronisko ma bardzo mały procent
zwierząt usypianych. Gmina nie prowadzi bieżącej kontroli schroniska, obserwowani są
pracownicy, samochód i klatki do przewożenia zwierząt, analizowana jest strona internetowa
schroniska, na której zamieszczane są fotografie zwierząt.
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dorota Gębska
W załączeniu:
1. Kopia uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów”
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Marzena Kornicka
tel. 34 3288019 wew. 34
e-mail. srodowisko@mykanow.pl

oraz

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Mienia
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 337; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e^mail: (nfo@

MI-GOS.6140.7-.2012

Myślenice, 10.04.2012r

Sz.P.
Elżbieta Namysłowska-Opach
Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
31-328 KRAKÓW
ul. Stachniewicza 35b/70

Dotyczy: udzielenie informacji publicznej.

Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21
marca 2012r dotyczące udzielenia informacji publicznej w sprawie wykonywania zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
l/ Gmina Myślenice w 2012r tak jak i w latach ubiegłych zawarła umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Nowym Targu.
2/ W ubiegłym roku wyłapano łącznie na terenie naszej gminy 47 bezpańskich psów. Na koniec roku w
schronisku przebywało 28 psów.
3/ Koszt realizacji całego zadania wraz z niezbędną opieką weterynaryjną zwierząt wyniósł 62.800 zł.
Płatość za wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt w
poszczególnych miesiącach i fakturowana na koniec tego okresu.
4/ Na podstawie art. lla, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U.
Nr 106, póz. 1002 z 2003r z późn. zm.) projekt uchwały - Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został przesłany do zaopiniowania odpowiednim instytucjom.

Referatu G<soo

/v' M T. K"
;<i-niun?if>ei

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
a/a

Urząd Miasta l Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9, tel. 12 63 92 300, fax. 12 63 92 305, www.myslenice.pl, info@myslenice.pl

Prezydent Miosta Mysłowice
KP-I.1431.42.2012.JS

Mysłowice,

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

W związku z Pani wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112,
póz. 1198 z późn. zm.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przekazuję odpowiedzi na zawarte we wniosku
pytania:
Ad.l.

W roku 2011 Gmina Miasto Mysłowice w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
powierzyła realizację zadania w obszarze zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
na terenie gminy Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny
w Warszawie - podmiot bezpośrednio realizujący zadanie: Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Mysłowicach przy ul. Sosnowieckiej 16, w formie umowy dotacyjnej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz.873. z późn. zm.).
Zadane w zakresie wyłapywania i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt
z terenu miasta Mysłowice w 2011 r. realizował Pan Waldemar Pypłacz, prowadzący
działalność pod nazwą Zakład Pogrzebowy dla Zwierząt „PUPIL", z siedzibą w Mysłowicach
przy ul. 3-go Maja 73B.
Ad.2.

Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.
-psy- 147 szt.

- koty - 33 szt.
Ad.3.
Koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2011 r.
- 254.600,00 zł., w tym:
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi - 218.600,00 zł.,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie i utylizacja martwych zwierząt 36.000.00 zł.

Urząd Mtets Mystete, ul. Powstafów!
KIP 222-00-12-288, RffiDN 000515810, nr konta: 02 105012141000 0023 5651 8072, WG IM ŚlĄSKI
fel. (ł48) 32 3171100,fex. (+48) 32 22 22 565, wiali: um@mysbwte.pl, wmmysiowice.pl

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA
42-3OO Myszków, ul. Kościuszki 26
tel,+48/34/313-26-82; fax:+48/34/313-50-29

wmw.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl
Myszków, dnia 11.04.2012 r.
OK.6140.1.10.2012

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielam następujących
informacji:
Ad. 1. Gmina Myszków w roku 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z P.U.K. SANiKO Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie
przy ul. Bolesława Prusa 70.
Ad. 2. W 2011 roku zostało przyjętych do schroniska 259 bezdomnych psów z terenu
gminy Myszków.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił
163 439.16 zł brutto
(płatność ryczałtowa).
Ad. 4. Gmina Myszków w trybie przetargu nieograniczonego podpisała umowę
na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA"
w Rudzie Śląskiej przy ul Bujoczka. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Myszków zajmuje się dwóch pracowników Urzędu Miasta w Myszkowie.
W załączeniu przekazuję Państwu potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
•

Umowę z dnia 17.01.2012 roku nr OK 271.17.2.2012 dotyczącą przyjęcia
i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta
Myszkowa.
• Uchwałę Nr XVIII/145/2 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2012.

Nędza, dnia 12.04.2012r.
PPŚP.6140.5.2012

Fundacja Pro Animals -

Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel./fax0324102399
email: ug@nedza.pl
www.nedza.pl

Inspektor ds. Ochrony
Środowiska i Procedur
Pozyskiwania Środków
Publicznych

Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek o udzielenie

informacji publicznej

,

informuję :
1. Gmina Nędza , w roku 2011, miała zawartą umowę ze schroniskiem przy
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku , ul. Majątkowa 42.
2. W 2011 roku wyłapano 10 psów , z tego , na dzień 31.12.2012r,
7 pozostawało na utrzymaniu schroniska .
3.

W 2011 roku koszta realizacji

opieki nad bezdomnymi zwierzętami

wynosił 15 996 zł-t-V AT.
4. W 2012 roku Gmina Nędza kontynuuje współpracę ze schroniskiem przy
RSP Rybnik - w załączeniu kopia umowy.
5. W załączeniu przesyłam stosowną kopię uchwały na rok 2012.

NIP 639-196-77-77
REGON 276258470

11 Strona

Niegowa dnia 16.04.2012r.
o

śląski

Fundacja Pro Animals - Na
Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 kwietnia 2012 roku podaje informację z gminy Niegowa :
1.

Gmina w 2011 roku miała zawartą umowę na świadczenie usług na terenie Gminy
Niegowa polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, przewożeniu ich do schroniska
oraz zapewnienie im pełnej opieki, z Firmą Handlowo Usługową - Mariusz Jurczykzam. 42400 Zawiercie ul. Strumień- Wierczki nr 27.
2. W 2011 roku wyłapano 12 bezdomnych psów,

3.

Koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wynosił -17 456,00 zł, a forma płatności za
wyłapanie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska była ryczałtowa.
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Ogrodzieniec dn. 20.04.2012 r.
AP. 066.6.2.2012
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Chrzanów
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej podaję dane, o
udostępnienie których Państwo wystąpiliście:
1. W 2011 r. gmina Ogrodzieniec miała podpisaną umowę na prowadzenie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk z siedzibą w
Zawierciu, ul. Strumień Wierczki 27.
2. W 2011 r. wyłapano na terenie Gminy 29 bezpańskich zwierząt.
3. W 2011 r. płatności były dokonywane co miesiąc, opłata była stała zgodnie z zawartą
umową, która obejmowała odebranie 22 bezdomnych zwierząt. Po wyczerpaniu limitu
podpisano aneks zgodnie z którym za każde dodatkowo odebrane bezdomne zwierzę
gmina uiszczała opłatę dodatkową. W związku z powyższym koszt całego zadania w
2011 r. wyniósł 30 838,00 zł.
4. W 2011 r. gmina Ogrodzieniec miała podpisaną umowę na prowadzenie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk z siedzibą w
Zawierciu, ul. Strumień Wierczki 27.
5. W załączeniu przesyłamy kopię uchwałę w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ogrodzieniec".

Załączniki:
1. Kopia umowy na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą
Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk.
2. Kopia uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec".
Otrzymują:
l. adresat
Do wiadomości:
1. a/a

Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefo PNsudskiego 10
42-Z56 Olsztyn k. Częstochowy
woj. śląskie

tel. 34 328 50 76
fox. 34 328 50 57
sekretariatiSolsztyn-juFajsio.p;
www.olsztyn-jurajski.pl

Olsztyn

Olsztyri, 17 kwietnia 2012 r.
ORG.1431.13.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
10 kwietnia 2012 roku uprzejmie informuję, że:
Ad. 1. W 2011 roku Gmina Olsztyn zawarła porozumienie z Gminą Kłommce
w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na
zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. Porozumienie
to obejmuje okres od l stycznia 2011 r, do 31 grudnia 2013 r. Zadanie to
realizuje w imieniu Gminy Kłomnice - Gminne Schronisko d!a Zwierząt „AS"
w Jamrozowiźnie.
Ad. 2. Schronisko „AS" w 2011 r. wyłapało na terenie Gminy Olsztyn 32 szl,
bezdomnych zwierząt (psów i kotów).
Ad. 3. Gmina Olsztyn na realizację postanowień w/w porozumienia przekazuje
corocznie dotację w wysokości 54.000,00 zł (cztery kwartalne rat/).
Ad. 4. Umowa z Gminą Kłomnice na realizagę zadania własnego - jak w pkt.l;
Schronisko „AS" w Jamrozowiźnie.
Ad. 5. Kopia uchwały w załączeniu.
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URZĄD GMINY* OPATOWIE
:
ui.7.Kofen$^; .nr27
42-152 OPATÓW
*9M*«&«B«1

0P,U6W, 30.05.2012 r.

OSO. 1431.3,2012

Fundacja Pry Animals - Na pomoc Zwier/ętom
uL S'taehiewic/<a 3Sb/70
31-328 Kmków

dot wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W związku z prośbą o udzielenie in.brm.acji public/.ncj na temat sposobu ł skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" 'zgodnie
•ł. ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1. Gmina Opatów w 2031 r. miała podpisana umo\V9 z Fundacji} „Zwierzyniec" w Wieluniu
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2011 r. na terenie gminy Opatów wyłapano # sztuk bezdomnych psów i przekazano do
schroniska.
3. Całkowity kos/l reali/acji zadania w 20U r, wyniósł 8 tyś. zls forma płatności za opiekę
stanowiła jednorazowy kwotę tu każde oddane /wier/e do schroniska,
4. Gmina Opatów w 2012 r. raa podpisana umowę ?. Fundacją „Zwierzyniec" w Wieluniu
na wyłapywanie bezdomnych zwier/ąt i zapewnienie im opieki. W zaiąe/cniu przesyłam
kopie umowy.
5. W załączeniu przesyłam kopie Uchwały Nr K(J/XX11/2012 Rady < l miny Opatów x dnia
29 marcu 2012 r, w sprawie pr/.yjecia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
ora/ zapobiegania bezdomności na tcienie Gminy Opatów w roku 20] 2".

URZĄD GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 ORNONTOWICE
łel. (032) 23-55-320

Znak sprawy: ZWWŚPiGG.1431.00005.2012
Znak pisma: ZWWŚPiGG.KW.00346.2012

Omontowice, dnia 27.04.2012 r.

URZĄD GMINY ORNONTOWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 26a
43-178 ORNONTOWICE

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu
18 kwiecień 2012 r.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w trybie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznei (Dz. U. Nr
112 z 2001 r., póz. 1198 z póżn. zmA przekazuje wymagane informacie:
'.' W 2011 r. Gmina Omontowice posiadała umowę z Towarzystwem Opieki na Zwierzętami ..FAUNA"
Społecznym Schroniskiem dla Zwierząt im. ś\s. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej na urrz>rn> \\ar.ie
w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Omontowice. Natomiast odławianiem bezdomnych
zwierząt i ich dowozem do schroniska, jak również opieką nad zwierzętami biora>\mi udział
w wypadkach i kolizjach drogowych lub innych niecodziennych zdarzeniach oraz interwencjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt zajmowała się Przychodnia Weterynaryjna PoKet
Healthcare Teodorowski Spółka Jawna z Orzesza.
2) W 2011 roku Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej przyjęło
z terenu Omontowic 2 bezdomne psy.
3) W 2011 r. koszt utrzymania zwierząt w Społecznym Schronisku w Rudzie Śląskiej wyniósł 10 200,00 zł
(była to opłata ponoszona ryczałtowo, co miesiąc w wysokości 850,00 zł), natomiast koszt odławiania
zwierząt, udzielenia im pomocy i opieki wyniósł l 300,47 zł.
4) Gmina Omontowice w 2012 r. zawarła umowę na utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt
z Towarzystwem Opieki na Zwierzętami „FAUNA" Społecznym Schroniskiem dla Zwierząt im. św.
Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej. Odławianiem bezdomnych zwierząt, ich dowozem do schroniska
jak również opieką nad zwierzętami biorącymi udział w wypadkach i kolizjach drogowych lub innych
niecodziennych zdarzeniach oraz interwencjami dotyczącymi bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt
zajmuje się Przychodnia Weterynaryjna ..OMNIWET" z Orzesza. Kserokopie umów ze Schroniskiem
i Przychodnią Weterynaryjną załączone zostały do niniejszego pisma.
5) Uchwała Nr XV1I/167/12 Rady Gminy Omontowice z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Omontowice na rok 2012" zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu pod adresem
www.omontowice.pl, w BIPie (prawo lokalne —» Uchwały Rady Gminy —» Rejestr Uchwał RG 20102014).

Dane podmiotu udostępniającego informacje: Urząd Gminy Omontowice
Osoba wytwarzająca informacie: inspektor WŚPiGG Aleksandra Mendera-Fasuga
Osoba odpowiedzialna za treść informacji oraz udostępniająca informacje: Wójt Gminy Omontowice
Data udostępnienia: 27.04.2012 r.

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
43-180 Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, tel. +48 32/ 3248800, fax +48 32/ 3248826

e-mail: um@orzesze.pl
www.orzesze.pl

Orzesze, dnia 25.04.2012r.

WK.6140.8.2012
WK.KW-00386/12

Fundacja Pro Animałs
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 kwietnia 2012r. dot. informacji nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, iż
1. w 2011 roku Gmina Orzesze miała zawartą umowę w zakresie zwalczania zjawiska
bezdomnych zwierząt polegającym na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, badaniu,
w razie konieczności premedykacji, udzielaniu pomocy medycznej i przewozie
do schroniska lub przekazaniu do rodziny zastępczej, bądź w razie konieczności
dokonaniu eutanazji z Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET" lek.wet.Aleksandra
Tabackiego Orzesze-Zawiść, ul.Mikolowska 170. Równocześnie miała zawartą umowę
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA" Schronisko dla Zwierząt
im.Św.Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej ul.Bujoczka na przyjmowanie do schroniska
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orzesze.
2. W 2011 r. wyłapano i przewieziono do Schroniska - 40 szt. bezdomnych zwierząt.
3. Łącznie w 201 Ir. wydatkowano 52.056,00 zł (w tym 39.600,00 zł opłata za przyjęcie do
Schroniska „FAUNA" (płacona ryczałtowo na miesiąc) oraz 12.456,00 zł za wyłapywanie
i opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami (płacona od sztuki wyłapanego
bezdomnego zwierzęcia lub wykonanej interwencji) Przychodni Weterynaryjnej
„OMNIWET".
4. Na 2012 rok Gmina Orzesze zawarła umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
FAUNA" Schronisko dla Zwierząt im.Św.Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
ul.Bujoczka oraz umowę z Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET" lek.wet Aleksandra
Tabackiego Orzesze-Zawiść, ul.Mikołowska 170. Kserokopie umów w załączeniu.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orzesze została podjęta na Sesji
Rady Miejskiej Orzesze w dniu 22 marca 2012r. (Nr XX/210/12) i jest ogólnie dostępna
W Biuletynie Informacji Publicznej UM Orzesze (www.orzesze.bip.info.pl).

Ożarowice 24.05.2012r.

NrGK.6727.17.2012

fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewitza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo 2 dnia lQ.Q4.2012r. Urząd Gminy Ożarowice informują
że w roku 2011 zawarta była umowa na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt
ze schroniskiem w Miedarach przy ul. 1-go Maja 76.
W roku 2011 wyłapano 10 $2t, bezdomnych zwierząt - koszt 12 tyś zł.
Za wykonanie usługi (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka w schronisku, zbieranie
i utylizacja ipadtyeh zwierząt) ustalono wynagrodzenie ryczałtowe.
Na rok 20f2 Gmina OiarowTce zawarta umowę i tym samym schroniskiem j.w. (umowa
w załączeniu).
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U R Z Ą D GMINY

i2-140 PANKI
•:! Tysiaclo^ia nv 5
Panki, dnia.16.04.2012 r.
DGR.6140.17.2012.WD

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul. Stach iewicza 35 b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.04.2012 r. przesyłam informacje dotyczącą opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie z terenu gminy Panki:
1. Zawarto umowę w 2011 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. Raciborzu
ul. K. Adamczyka 10 na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminy Panki
oraz umowę o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Panki i przekazanie ich
do schroniska z Panem Sławomirem Gizler prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwa
F. U. H. „OSKAR z siedzibą w Oleśnie
2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 201 1 r. - 3 sztuki
3. Koszt realizacji całego zadania opieka zwierząt-- 1270.52 zł
4. Zawarto umowę w 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno - Handlowo Wielobranżowym „GABI" ul. Dworcowa 24, 47 - 120 Żędowice reprezentowaną przez Panią
Gabriele, Bartoszek
5 Podjęto Uchwałę Nr 16.1332012 Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Panki na rok 2012.
Z upowainłeni*
awKierat
. SttnłslawKierai
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY PAWŁOWICE
PIE.1^31.00019.2012
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Pawłowice, 20 kwietnia 2012r.

PIE.KW.OOQ50.2Q12

Fundacja Pro Anlmals-Nfa Pomoc Zwierzętom
ui. Staetiiewwicza 3Sb/?0
31-328 Kraków

Dotyczy; informacji na tefnat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i Ich wyłapywania
W związku z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań zi^iązanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem przesyłamy następujące dane:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 201 lr, zajmowało się
Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku Wieiopolu, 44-207 Rybnik, uf. Majątkowa 42, z którą Gmina miała podpisaną urnowe,
2. Zbiorcze dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach z terenu gminy Pawłowice w 201 lr.:
ilość przeprowadzonych interwencji - 43;
ilość uśpionych zwierząt w schronisku - 5;
ilość zwierząt przyjętych do schroniska - 32;
ilość zwierząt przekazanych nowym opiekunom w ramach adopcji - 14.
3. Koszt realizacji wyłapywania zwierząt z terenu gminy Pawłowice w 201 lr. wyniósł
34.415,40zl brutto, Płatność realizowana była opłatą ryczałtową uiszczaną raz w miesiącu
w wysokości 2,S67,95zł brutto.
4. W roku 20l2r, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice zajmuje
się firma „RAPIDG" Marek Niżnik z siedzibą w Jastrzębtu-Zdroju przy ui. Turystycznej 47/39
(kopia umowy podpisana z Wykonawcą w załączeniu).
5. Kopia uchwały Nr XV1/196/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2012r, w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pawłowice w 2012 roku (w załączeniu).

•.• - y
1,
2.

Adresat
A/a

URZĄD GMINY
42-772 P A W O N K Ó W
ul. Zawadzkiego 7

TH./Fax (0-34) 353-41-os

Pawonków, dn. 20.04.2012

GK.6140.2.2012

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami odpowiadam na następujące pytania:
1. Gmina Pawonków w 2011 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Jednorazowo zostało zlecone wyłapanie oraz przewiezienie do schroniska
psa przez firmę F.U.H. „Oskar" - Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46 - 300 Olesno.
2. W 201 Ir. na terenie Gminy Pawonków został wyłapany jeden p'.es.
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 1600,00 zł.
4. W 2012r. Gmina Pawonków na dzień dzisiejszy nie posiada stałej umowy ani umowy
zlecenie na wyłapanie bezdomnych zwierząt.
5. Uchwała w trakcie opracowania.
Z poważaniem
SEKRETARZ GMINY

/[/({fljcyiA^

/' mgr Irena Sikora

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta PIEKARY ŚLĄSKIE

A *j
* A',
J

W ,

41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
Naczelnik Wydziału lei. 32 39 39 392,
Referat ochrony środowiska tei. 32 39 39 396, 32 33 39 376, 32 39 39 391,
Referat gospodarki komunalnej tel. 32 39 39 404

Piekary Śląskie, dnia 23.04.2012
ERk.6140.10.2012

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31- 328 Kraków

Dotyczy: pisma z dnia 10,04.2012 w sprawie udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

Odpowiadając na pismo w sprawie jak wyżej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie informuje:
1. W 2011 r. gmina zawarła umowę na przyjmowanie bezdomnych psów ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Miedarach : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEK" Dorota Kufel
42-610 Miasteczko Śląskie ul. Ks. Wyciślika 3, natomiast na przyjmowanie bezdomnych kotów ze
Schroniskiem w Mysłowicach: Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny
z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4, 00 -666 Warszawa.
2. W 2011 r. Przyjęto do schroniska w Miedarach 145 psów, a do schroniska w Mysłowicach 16 kotów.
3.

Koszt realizacji zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wynosił
301 421,21 zł. Forma płatności: faktura częściowa- miesięczna w zależności od ilości przyjętych
do schroniska zwierząt (od sztuki). Schroniska zostały wybrane w drodze przetargu
nieograniczonego.

4.

Gmina nie organizuje akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. Bezdomnt zwierzęta zgłoszone
przez mieszkańców lub patrole Straży Miejskiej są zabierane przez firmę Zakład Usiug Komunalnych
Joanna Szulc ul. Łąkowa 14A, 42-622 Orzech, z którą Gmina zawarła umowę w dniu 25.01.2012r.
wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Załącznik: kopie umów

Kopia ERk- a/a

PIEKARY ŚLĄSKIE
• Metropolia
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Strona 1 z 2
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Dołącz:
Temat:

"jolanta racka" <racka@proanimals.org>
"findacja" <boz@boz.org.pl>
14 kwietnia 2012 10:57
ATT00196.htm; skanuj0010.pdf
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

-------- Original Message -------Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:53:12 +0200
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: racka@proanimals.org
Dnia 14 kwietnia 2012 0:47 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):
----- Original Message -----From: Sekretariat - UM NamysłówTo:
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 11, 2012
9:48 AMSubject: RE: udzielenie informacji publicznej Namysłów, dnia 11
kwietnia 2012 r.
Or. 1431.10.2012
Fundacja „Pro Animals” – Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28
marca 2012 r. uprzejmie informuję, że
ad 1) w roku 2012 Gmina Namysłów nie posiadała umowy ze schroniskiem
dla zwierząt na wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt,
ad 2) w roku 2012, na terenie gminy Namysłów wyłapano 7 zwierząt,
których utrzymanie wynosiło utrzymanie wyniosło 9 662,28 zł.,
ad 3) całkowity koszt realizacji zadań związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Namysłów w roku 2012 wyniósł
36 000,00 zł. Za umieszczenie 2 psów w schronisku dla zwierząt Gmina
Namysłów zapłaciła w formie jednorazowej opłaty kwotę 4 392,00
zł.,
ad 4) w roku 2012 gmina Namysłów planuje podpisanie umowy na
świadczenie w/w usług z firmą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno –
Handlowo – Wielobranżowych „Gabi” Gabriela Bartoszek 47 – 120
Żędowice ul Dworcowa 24.
Ponadto informuję, że w załączniku znajduje się skan uchwały Rady
Miejskiej na 2012 rok.
Z poważaniem
Krzysztof Kuchczyński
Burmistrz Namysłowa
2012-08-12

Strona 2 z 2
From: Urząd Miejski w Namysłowie [mailto:urzad.miejski@namyslow.eu]
Sent: Wednesday, March 28, 2012 8:05 AM
To: sekretariat@namyslow.eu
Subject: FW: udzielenie informacji publicznej
UG Namysłów op
From: elzbieta namyslowska-opach
[mailto:elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org]
Sent: Tuesday, March 27, 2012 10:46 PM
To: urzad.miejski@namyslow.eu
Subject: udzielenie informacji publicznej
Witam!
Fundacja "Pro Animals" przesyła w załączeniu wniosek o udzielenie
informacji publicznej
Z wyrazami szacunku
Wiceprezes Fundacji
Elżbieta Namysłowska-Opach
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania:
2012-04-10

2012-08-12

URZĄD MIASTA l (Mm w PILICY
42-136 PIJ.ICA
woj. siąłkia

000543261

Pilica 16.04.2012 r.

l i R 6140.0007.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35 b /70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2012 r ,o udzielenie informacji
publicznej, Urząd Miasta i Gminy w Pilicy uprzejmie informuje:
Ad l- Gmina Pilica w 2011 r miała zawartą umowę z prywatną Lecznicą dla Zwierząt
Wolbrom ul. Szosa Olkuska 5.
Ad 2 - W roku 2011 zostało wyłapanych 8 szt. psów - koszt 2091 zł.
Ad 3 - Zwierzęta był przetrzymywane przez podmiot z którym gmina miała zawartą umowę.
Ad 4 - Gmina ma zawartą umowę z podmiotem , który wyłapuje bezdomne zwierzęta i
dostarcza do schroniska w Krakowie na ulicę Kuźnicy Kołłątajewskiej i do Jastrzębia Zdrój
na ulicę Dworcowa 17 D.
W załączeniu przesyłamy kserokopie Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica na 2012 rok.

GIZ.6140.4.2012.AK

Poczesna, dnia 17.04.2012r

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
- w 20lir Urząd Gminy Poczesna posiadał stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki z Fundacją „Zwierzyniec", ul. 18 stycznia 131,
98-300 Wieluń
- w 2011 r liczba zwierząt wyłapanych wynosiła: 25 sztuk w tym 21 psów i 4 koty
— koszt realizacji całego zadania w 2011r wyniósł 29 520zł - opłata ryczałtowa
- na rok 2012 Urząd Gminy Poczesna ma podpisaną umowę z Fundacją „Zwierzyniec",
ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń
- tut. Urząd jest w trakcie przygotowywania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania
,

'OJ TA

mgr Reitylła Smędzik

W ó j t Grnisy Porąbka
43-353 PORA-iKA,*„( Kukowska ?

Porąbka, 23.04.2012r.

po*' hicir.ki. wo; śljjskie
(ftl (033) «?7"2«--!0. 8I-7-2S-DO

SGZPV.6140.10.2012.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachewicza 35b/70

Wójt Gminy Porąbka na podstawie art.14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r póz. 112 ze zm) w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
10.04.2012r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania na
terenie Gminy Porąbka zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami"przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997. nr 111 póz. 724 ze zmianami) udziela
następujących informacji:
l .Firmą odpowiedzialną za wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie na terenie Gminy
Porąbka w 2011 r. było Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Bialej
ul. Reksia 48.
2. W roku 2011 przyjęto do schroniska 38 psów i 19 kotów.
3. Koszt realizacji całego zadanie w 201 Ir. wynosił miesięcznie (ryczałt) 5331,93zł.
4. Na rok 2012 przedłużono umowę z tym samym schroniskiem.
W załączeniu kserokopia Porozumienia i Aneksu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Poraj, dnia 19.04.2012r.

G.K.6140.13.2012

Elżbieta Namysłowska - Opach
Wiceprezes Fundacji Pro - Animals
-Napomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

dot. informacji w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Poraj.
W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2012r. w sprawie wniosku 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:
1). W 201 Ir. gmina Poraj posiadała umowę z dnia 03.01.201 Ir. Nr 5/2011
z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SANIKO'" Sp. o.o. w Myszkowie na
wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Poraj.
W m-cu maju 201 Ir. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ..SANIKO" Sp. 7.
o.o. wypowiedziało Gminie Poraj tę umowę.
W związku z tym tutejszy Urząd zawarł umowę na wyłapywanie i przekazywanie do
schroniska bezpańskich zwierząt z innym podmiotem.
2.) W 201 Ir. roku zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska łącznie - 27 psów.
3.) W 2011 r. koszty związane z lokowaniem bezdomnych zwierząt w schronisku wynosiły 25.721,50zł, ( w zakresie współpracy z „SANIKO" Sp. z o.o ), natomiast do końca roku
uległy zwiększeniu o 2.600,00zł. zł., ze względu na fakt ,że pod koniec roku zostały
złapane 2 psy przez nowy podmiot realizujący wyłapywanie zwierząt.
4) W 20l2r wyłapane zwierzęta są odstawiane do schroniska w m. Jastrzębie ( Jastrzębski
Zakład Komunalny) i do schroniska w Krakowie przy ul. Kołłątajowskiej 13
prowadzonego przez fundację „Ludzie Zwierzętom w Potrzebie" .
5) Na 2012r. Gmina Poraj posiada umowę na wyłapywanie bezpańskich psów
zawartą z Panem Rafałem Żmudą- Zakład Ogólnobudowlano-Usłi gowy w Zawierciu.
6). W m - cu kwietniu zostanie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Poraj w 2012r.". Po jej podjęciu zostanie ona przesłana do Fundacji.

iK
Gospodami ^brn/inalnej i Inwestycji
Musialik

SL

Poręba, 24,04.2012 r,
NrGMR.6140.0003,2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ui. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków

W odpowiedz! na wniosek z dnia 10.04,2012 r o udzielenie informacji publicznej Urząd
Miasta Poręba informuje:
1, W 2011 r. Gmina Poręba miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Gmina nie miała podpisanej umowy bezpośrednio ze
schroniskiem,
2, W 2011 r, wyłapanych zostało 11 bezdomnych psów na terenie miasta Poręba.
3, Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł : 18,236,00 zł brutto. Forma
płatności : ryczałt miesięczny.
4 W 2012 r. Gmina Poręba ma zawartą umowę z F.H,U. Mariusz Jurczyk w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt {kopia w załączeniu).
c
- Kopia uchwały na 2012 r - w załączeniu.

/
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a-l^esat

U R Z Ą D GMINY
42-248 P R 2 Y R Ó W
u!. Częstochowska 7
pow. M<S6t':t;howsl<i. woj, śląskie
tul, (0-34) 355
41 20:- 23. fax wew. 21
1
łł-m?.! : przyrow@przyrow.pl
Nir- 9*9-01 -70-398

Przyrów, dnia 24 kwietnia 2012 roku

NrR.o.6140.1.2012

Fundacja Pro AnimalsNa Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. Sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

Gmina Przyrów w 2011 roku Gmina Przyrów nie wyłapywała ani nie utrzymywała zwierzęta
(psy i koty) na swój koszt. W 3 przypadkach dla wałęsających się psów znaleziono opiekunów z
terenu gminy Przyrów, w związku z czym nie ponieśliśmy kosztów na realizacje zadania w 2011
roku.
Gmina Przyrów pomimo wielokrotnych działań ze swojej strony, poprzez wysłanie do kilkunastu
schronisk pism z prośbą o zawarcie umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Przyrów, nie zawarła umowy z przyczyn które podają schroniska - przepełnienia schronisk
zwierzętami.
W 2012 roku Gmina Przyrów nie miała przypadków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Obecnie gmina jest na etapie opiniowania projektu programu zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Przyrów przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz przez
zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, zgodnu z art.l la ust.7 ustawy o
ochronie zwierząt (t.j. z dnia 21 maja 2003 roku Dz.U.Nr 106 póz. 1002 z późn. zm.).
Po otrzymaniu pozytywnej opinii od powyższych jednostek zostanie podjęta uchwała Rady Gminy
w Przyrowie w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przyrów".
Po podjęciu uchwały poczynimy ponowne starania o zawarcie umowy ze schroniskiem.

Urząd Miejski w Pszczynie
Pszczyna, dnia 16 kwietnia 2012 roku

OI.1431.33.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
(1-3: l Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 kwietnia 2012 roku uprzejmie informuję, że:

Ad. l i 4
Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt w gminie Pszczyna zajmuje się Miejski Zakład
Zieleni wspólnie ze Strażą Miejską. Zwierzęta umieszczane są na okres przejściowy
w punkcie zatrzymań dla bezpańskich zwierząt. Punkt ten prowadzi Miejski Zakład
Zieleni, gdzie zapewniana jest obsługa opiekuńcza i weterynaryjna. W 2011 i 2012 roku
gmina Pszczyna zawarła umowę z Zarządem Głównym Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na odbiór bezdomnych zwierząt do
Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt

w Mysłowicach. Za umieszczenie

zwierząt

w schronisku wynagrodzenie płatne było w 2011 roku w formie ryczałtu w wysokości
5.420,00 zł brutto miesięcznie przy limicie przyjęć wynoszącym 50 sztuk w ciągu roku.

Ad. 2
Dane liczbowe dotyczące ilości zwierząt w 2011 roku:
- stan na koniec 2010 roku - 2 szt.
- wyłapane psy w 2011 roku - 122 szt.
- oddane do adopcji - 84 szt.
- odebrane przez właścicieli - 26 szt.
- po wypadkach, chore - 6 szt.
- stan na koniec 2011 roku - 6 szt.

Ad. 3
Wydatki:
- artykuły żywnościowe i gotowanie - 7.026,05 zł
- usługi weterynaryjne - 1.212,84 zł
- koszty wyłapywania psów - 9.100,00 zł
- codzienna obsługa, sprzątanie - 22.723,00 zł
- materiały na budy, miski - 821,62 zł

Rynek 2 • 43-200 Pszczyna
Te!. 32 449 39 00 • Fax: 32 449 39 55
e-mail: pszczyna@pszczyna.pl • www.pszczyna.pl

Urząd Miasta Pszów
Referat Oo3p<«larki Komunalnej
wska534
44.370
Pszó^
»1- Psz«
<Ht y t y
_£
^

Pszów, dnia 08.05.2012 r.

GTC6140.00004,2012

Fundacja Pro Amimals
- Na Pomoc Zwierzętom
ni. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Was/, wniosek o udzielenie informacji publicznej na lemal sposobu
i skutków wykonywania zadania ..opieka nad be/dwimymi zwierzętami i ich wyłapywane"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:
l .'. W roku 20 1 1 Gmina Miastu Ps/óW w ramach powyższego /.adunia posiadała następujące
umowy:
.w zakresie: zwalczanie problemu bezdomnych zwierząt, ślepych miotów przez
usypianie oraz humanitarne likwidowanie chorych i /.będnych do dalszego chowu
zwierząt, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z lorenu Miasta Pszów
i odwożenie ich do schroniska w Rybniku, zajmowanie

się /.wierzętami

be/domnymi, rannymi w wypadkach ulicznych /- terenu Miasta Pszów, lokowanie
bezdomnych psów i koiyw u mieszkańców chętnych do przyjęcia zwierzęcia do
swojego domu celem dalszego jego utrzymania - z firmą Usługi Specjalistyczne
„HUNDO" - Stefan Łukomk" z siedzibą w Pszowic, os. T. Kościuszki 119/13
•w zakresie: pr/.yjęcie i przetrzymywanie bezdomnych r.wierząt z terenu Miasta
Pszów,

zapewnienie

xwia"xęiom,

niezbędnej

opieki

zape\\'nienic f>odslaw<)wyehs

weterynaryjnej
niezbędnych

przetizymywanym

wamnków

sanitarno-

bytowyeh pr/elr/ymywfinym zwierzętom, pry-etrzymywanic i obserwacja /.wierząt
podejrzanych

o

w£ciekli7.nę,

humanitarne

usypianie

zwierząt

zgodnie

z obowiązującymi zasadami, /akup środków do czasowego usypiania agresywnych
/wierząt, utylizacja padłych /.wier/ąt - z Rolniczą Spółdzielnią ProdukcyjnĄ
y. siedzibą w Rybniku, ul. Majątkowa 42.

2.

W 2011 roku wyłapano 38 /wier/.ąl, poddano utylizacji 3 padłe zwierzęta.

MIEJSKI
w Pyskowicach
s-';-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich,
•o'. (032) 332 60 CO, fax (035) W? Rfi rr
-7-

Pyskowice, 16.04.2012

GK.1431.003.2012
GK.KW.1354.2012

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na
rok 2012", Urząd Miejski w Pyskowicach przedstawia poniżej żądane informacje:
1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011r. stałe umowy albo
udzieliła zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki?
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina Pyskowice rok rocznie zawiera
umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3. Wyłapane bezdomne zwierzęta
zostają przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy
ul. l - go Maja, z którym Gmina ma podpisaną umowę.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?

i/lub

W 2011 roku przyjęto do Schroniska w Miedarach 60 sztuk psów.
3. Jaki był w 201 Ir. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Gmina rozlicza się ze Schroniskiem miesięcznie wg stawki ryczałtowej wysokość miesięcznej stawki w 2011 r. to 3.690,00 zł brutto, całkowita wartość
umowy 44.280,00 zł brutto.
4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2012 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt umowę zawarto z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach
przy ul. Zaolszany 3. Wyłapane zwierzęta przewożone są do schroniska w
Miedarach przy ul. l - go Maja (w załączeniu kopie umów).

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz

Racibórz, 2012-04-20

KM-Y.1431.1.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.04.2012 r., Wydział Komunalny
przesyła odpowiedzi na pytania dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania na terenie miasta Racibórz:
Ad.l/

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Racibórz w roku 2011 realizowane
było zgodnie z zawartą umową w zakresie kompleksowej usługi opieki nad bezdomnymi
zwierzętami (wyłapywanie, przetrzymywanie, opieka weterynaryjna) z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, w strukturach którego działa Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt. Umowa jest zawarta na okres trzech lat tj. 2010-2013
Ad.2/

Zgodnie z przedłożonymi przez Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o. danymi,

w roku 2011 wyłapano z terenu Gminy Racibórz 167 psów i 36 kotów,
Ad.3/

Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 207 257,52 zł. brutto. Forma płatności ryczałtowa, wynikająca z zawartej umowy.
Ad.4/

Kopie umów zawartych z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi w roku 2012 przekazujemy w załączeniu.
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fa\ +48 (32) 75 50 725, >yv>\vj;acibor/,p_i
Wydział Komunalny . tel. -48 (32) 75 50 674.
c-mail :komimalnyi,</'um.raciborz.pl

Ad.5/

Wnioskowana infonnacja publiczna udostępniona jest zgodnie z Ustawą o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Racibórz pod adresem:
http://www.bipraciborz.pl/bip/dokiinientv/podglad?kod=hpvxp53rl2.3s5bd93rll

2. up. ?••;>;
BO?.'.

>•(•>*..Ił3ft!»,-.-.

Otrzymują;
Q) Adresat

2. KM a/a.
WW/MW

CENTRALA : lei. +48 (32) 75 50 600 lax -48 (32) 75 50 725,
Wydział Komunalny . te!. +48 (32) 75 50 674.
e-mail :komunalnv.$um.racibor/.pl

Radlin, 17 kwietnia 201 r.
GKE.6140.008.2012

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
Odpowiadając na pismo z dnia 10 kwietnia 2012 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję co
następuje:
1. W 2011 r. Gmina Radlin posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną 44-207
Rybnik, ul. Majątkowa 42, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych przez schronisko na koszt gminy w
2011 r.: 32 psy, 1 kot.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r.: 46 125,12 zł,
Forma płatności – ryczałt miesięczny.
4. W 2012 r. Gmina Radlin posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną 44-207 Rybnik, ul.
Majątkowa 42, w załączeniu kopia umowy.
5. W załączeniu kopia uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Radlin w 2012 roku.
Ponadto informuję, że Gmina Radlin prowadzi w okresie jesienno-zimowym akcję
dokarmiania kotów wolno żyjących bytujących na terenie Gminy. W 2011 r. zakupiono
995,22 kg karmy za kwotę 5 131,65 zł, Karma wykładana jest przez społecznych
opiekunów w miejscach bytowania kotów.
W roku 2012 została zawarta umowa z przychodnią weterynaryjną na kastrację,
sterylizacje, leczenie kociego kataru i odrobaczanie kotów wolo żyjących bytujących na
terenie miasta Radlin.

Kopia:
GKE a/a

Radzionków, dnia 24 kwietnia 2012 roku
Referat Ochrony Środowiska
tel. 388 87 76, e–mail: eko@radzionkow.pl

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
KE.604.8.2012

dotyczy: udzielenia informacji związanej z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na wniosek dnia 10 kwietnia 2012 r. ws. udostępnienia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1
Gmina Radzionków w 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX” z siedzibą w Miasteczku
Śląskim przy ul. Ks. Franciszka Wyciślika 3. Umowa obejmowała umieszczenie zwierząt
w schronisku. Przedsiębiorstwo dysponowało własnym schroniskiem w miejscowości
Miedary.
Ad. 2
W Gminie Radzionków w 2011 r. wyłapano i umieszczono schronisku 25 psów.
Ad. 3
Koszt zadania wyniósł 30 246 zł, płatność następowała na podstawie miesięcznych
faktur obejmujących dojazd, zgłoszenie po godzinach pracy urzędu, wyjazd
interwencyjny, wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie go w schronisku.
Ad. 4
Gmina Radzionków w 2012 r. nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem dla
zwierząt. Podpisano umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień – Wierczki 27. Firma
posiada podpisanie umowy z kilkoma schroniskami.
Ad. 5
Uchwała Nr XIX/161/2012 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2012 roku
w załączeniu.
Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.) stanowi, iż „przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw
określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami
publicznymi”. W związku z powyższym informuję, iż za udzielenie informacji nt.
bezdomnych zwierząt będącą informacją publiczną, zgodnie z zapisami § 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz.
1415) w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku wymagane jest
wniesienie opłaty za wyszukiwanie informacji, a także za jej przekształcanie w formę
wskazaną we wniosku.
Wniosek wskazywał elektroniczną formę przesłania informacji za którą nie pobiera się
opłaty. Opłata za wyszukiwanie informacji (do dziesięciu dokumentów) wynosi 5 zł,
a opłata za przekształcanie informacji polegająca na skanowaniu dokumentów wynosi
0,40 zł (0,10 zł x 4 strony). Razem 5,40 zł.
Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy nr
37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 Urzędu Miasta Radzionków.

W załączeniu Uchwała Nr XIX/161/2012 oraz umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt (w formacie PDF)

Zuzanna Senkała
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

U R Z Ą D GMINY
34-370 Rajeza, ul. Górska l
pow. /yn/iecki

GBR600.3 .12
Rajeza 16.04.2012 roku

Fundacja Pro Animals
Na pomoc zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r.
W odpowiedzi na wniosek jw. informujemy:
Ad l W 2011 r gmina posiadała zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im opieki ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt - Beskid Spółka z o.o. - ul. Kabaty 2, 34 - 300
Żywiec.
Ad 2 W 2011 r. gmina dostarczyła do schroniska 4 psy.
Ad 3 Koszt realizacji zadania za 2011 rok wyniósł 9 241,68 zł. Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 3
stycznia 2011 r. kwota ta stanowi sumę kwoty ryczałtowej za odbiór zwierzęcia do schroniska oraz
stałą miesięczną opłatę brutto za gotowość Spółki do odbioru zwierząt z terenu gminy Rajeza.

Ad4
Gmina posiada stałą umowę na odbieranie bezdomnych zwierząt zawartą 16.12.2009 roku (wraz z 2
aneksami do umowy) która obowiązuje również w 2012 r.

- kopię umowy wraz z aneksami

przesyłamy w załączeniu.

Ad5

W załączeniu przesyłamy kopię uchwały nr XLIV/388/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rajeza oraz dalszego postępowania z
nimi.
Z poważaniem

Otrzymują:
Adresat
2. GBR A/a Barbara Porwisz

5L

Rędziny, dnia 12.04.2012r.
RD 6140.13.12

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Żeromskiego 6
32 - 500 Chrzanów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje:
1. W roku 2011 Gmina Rędziny posiadała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnianie im opieki z Gminnym schroniskiem dla zwierząt „As",
Jamrozowizna l, 42 - 270 Kłomnice.
2. Ilość zwierząt wyłapanych:
- w2011r. -38 sztuk
3. Koszt realizacji zadania: (płatność - ryczałt miesięczny)
- w 2011r. - 54 720,00 zł
4. W roku 2012 Gmina Rędziny posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnianie im opieki z Gminnym schroniskiem dla zwierząt „As",
Jamrozowizna l, 42 - 270 Kłomnice.
W załączeniu kserokopia umowy zawartej z Gminą Kłomnice.

j

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
al Jana Pawła H 6. 41-709RudaŚlqska
tel.'(32)2449000do 10.fox(32)248734£
Ruda Śląska, dnia

1 7. KW!. 2012

SP.1431. 2.00044.2012
Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 -328 Kraków
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10 kwietnia 2012 r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania własnego gminy

polegającego

na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu, uprzejmie informuję że:
1. pomiędzy miastem Ruda Śląska, a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

„Fauna"

z siedzibą przy ul. Wiktora Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie, zostały zawarte
następujące umowy:
• w dniu 22.03.2010 r. na okres od 01 .04.2010 r. do dnia 31.03.201 1 r.
-w dniu 29.03. 2011 r. na okres od 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r.,
na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Ruda Śląska
w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta do schroniska.
2. do schroniska z terenu miasta Ruda Śląska w 201 1 r. trafiły: 868 psów, 254 koty oraz inne
zwierzęta.
3. koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 309 600,00 zł (miesięczny ryczałt wyniósł
25 800,00 zł).
4. miasto w dniu 20.03.2012 r. na okres od 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r., zawarło
umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Fauna" z siedzibą przy ul. Wiktora
Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie na „Realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska".
Wartość umowy 368 400,00 zł (miesięczny ryczałt 30 700,00 zł).
5. w dniu 29 marca 2012 r. została podjęta uchwała Nr PR.0007.65.2012 Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska. Przedmiotowa uchwała jest dostępna
w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu przedmiotowym: Akty Prawne: Uchwały
i

Zarządzenia:

Uchwały

Rady

Miasta

podjęte

w 2012 r.:

Sesja

Rady Miasta

w dniu 29.03. 2012 r.
Równocześnie informuję, że w związku z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001. Nr 112, póz. 1198 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta
Ruda Śląska nie poniósł dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępniania informacji, dlatego nie pobiera się opłat.
Zastępca
rezydenta Miasto
jacek Morek
kopia: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska aa

SL
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47-4i?°R t! D N ! K

Rudnik,!2.04.2012r.

lei.410-84-18 fax 410-63-tr
wuj śląskie

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.04.2012r.

l .W 2011 roku, nasza gmina miała umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w
Raciborzu ul.Adamczyka 10;

2.11ość wyłapanych zwierząt w 2011 roku: 4 sztuki;

3.Koszt realizacji całego zadania to 3690zl, forma płatności: przelew;

4.W 2012 roku, gmina miała umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Raciborzu ul.
Adamczyka 10;

5.Przesyłamy kopię uchwały na rok 2012.

Karina'
^^ GMINY
^

URZĄD GMINY W RUDZIŃCU
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
łel.: O 32 4000700, fax: O 32 4000703

www.rudziniec.pL gmina@rudziniec,pl

Rudziniec, dnia 10.05.2012 r.
RKS.6140.8.2012

Fundacja Pro Anitnals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Rudziniec informuje:
- w 2011 r. gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług ProdukeyjnoHandlowych-Wielobranżowych „GABI" z siedzibą w Żedowicach ul. Dworcowa 24
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z ich dostarczeniem i umieszczeniem w
Fundacji „MALI BRACIA Św. FRANCISZKA" Opole ul. Ligudy 12 , w Fundacji
„Zwierzyniec*' z siedzibą w Wieluniu ul. 18 -go Stycznia 131", „S.O.S. dla Zwierząt
z siedzibą w Chorzowie- Maciejkowicach, ul. Antoniów l" :
- w 2011 r. wyłapano na terenie gminy: 25 psów;
- w 2011 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł: 38.868,80 zł. (forma płatności opłata jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w Fundacji;
- w 2012 r. gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług ProdukcyjnoHandlowych-Wielobranżowych „GABI" z siedzibą w Żedowicach ul. Dworcowa 24
na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudziniec wraz
z ich dostarczeniem i umieszczeniem w schronisku prowadzonym przez Fundację
S.O.S. Dla Zwierząt - Chorzów -Maciejkowice ul. Antoniów 1.
W załączeniu przesyłamy kserokopie urnowy na 2012 r. oraz kserokopię uchwały na 2012 r.
Jednocześnie informujemy, iż wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej
lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego
informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i
odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale 2a ustawy z dni?. 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.).

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

[DDM|2012-020392|Skoczek Grzegorz (GK)]-->[E|110712|13361]
Szanowni Państwo,
Przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania z Waszej korespondencji.
Nadmieniam, że do Urzędu Miasta Rybnika korespondencja z datą 10.04.2012 r.
nie wpłynęła we wcześniejszym terminie.
1. Miasto Rybnik w 2011 roku korzystało, na podstawie zawartej umowy, z
usług na „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywanie na terenie miasta Rybnika”, której wykonawcą jest Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42, która
jest właścicielem schroniska dla zwierząt.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2011 roku – 264 psów i 56 kotów. Średnia
miesięczna liczba zwierząt utrzymywanych w schronisku – 113 w 2011 roku.
3. Koszt poniesiony przez Miasto Rybnik na realizację ww. usług był
ryczałtowy i wyniósł w 2011 roku 313.296 zł.
4. Miasto Rybnik w 2012 roku korzysta, na podstawie zawartej umowy, z usług
na „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na
terenie miasta Rybnika”, której wykonawcą jest Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42.
5. Kopia uchwały w załączeniu.
Skoczek Grzegorz (GK)
------Odpowiedź na -----DDM: 2012/100842
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Rydułtowy dnia, 17,04.2012 r.

OS.604.000012.2012
OS.KW.000298.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Staehiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami

W związku z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2012 r. dotyczącego udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję iż:
- Miasto Rydułtowy od dnia 01.01.2011 r. posiada stałą umowę z Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną z siedzibą przy ul. Majątkowej 42, 44-207 Rybnik na wykonanie usługi polegającej na
wyłapywaniu, transporcie do schroniska oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
Miasta Rydułtowy. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.
- W ramach ww. umowy w roku 2011 z terenu miasta Rydułtowy wyłapano i umieszczono
w schronisku 41 psów i 8 kotów.
- Koszty wyłapywania oraz zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom za 2011 rok
wyniosły 65 165,40 zł brutto. Koszty te zostały poniesione w formie miesięcznych kwot
zryczałtowanych.
W załączeniu przekazuję kopię umowy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną oraz kopię
Uchwały Nr 20.139.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Rydułtowy w 2012 roku.

Kopia:
1) Adresat,
2) a/a OS.
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Siewierz dn. 19.04.2012 r.

12

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.04.2011 r. dot. zapewnienia opieki nad
zwierzętami na terenie Gminy Siewierz informuje, iż tut. Gmina w 2011 r. miała podpisaną umowę
w zakresie wyłapywania i przekazywania do schroniska bezpańskich zwierząt z Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk, Strumień Wierczki 27, 42 - 400 Zawiercie oraz

porozumienie

międzygminne zawarte z Gminą Bielsko Biała na podstawie którego Miejskie schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej zapewniało opiekę bezpańskim zwierzętom.
W roku 2011 było oddanych do schroniska 25 psów i l kot.
Poniesione koszty na realizację całego zadania w roku 2011, to kwota w wysokości 42915,84 zł ryczałt (płatność na podstawie FV i noty obciążeniowej wystawianych miesięcznie).
Opieka wyłapanym bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Siewierz w 2012 r. zapewniona jest
na podstawie ww. porozumienia.
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt, zlecane jest na podstawie umowy firmie Rafał Żmuda Zakład
Ogólnobudowlany-Usługowy, ul. Piłsudskiego 115/42 42 - 400 Zawiercie.
Jednocześnie informuję, że Uchwała Nr XEX/160/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i Gminy Siewierz w 2012 r.", dostępna jest na stronie internetowej
www.siewierz.bip.info.pl
Z up.

Załączniki:
1. Kserokopie umów.
2. Kserokopia uchwały.

Kopia a/a

mgr RenisłsSWKśtilkcwska
KIEROWNIK REFEWtrU GOSPODARK;
GRUNTAMI l Of.HRWY

URZĄD MIEJSKI
w SKOCZOWIE
Rynek i
43-430 Skoczów
GNiŚ.604.2.2012

Skoczów 2012-04-18

Fundacja
Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2012r. o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:
1/ Gmina Skoczów w 2011r.posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie ul. Cicha 10;
21 w 2011 roku zostało wyłapanych 46 bezdomnych psów na terenie Gminy Skoczów;
3/ łączny koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt w roku 2011 wyniósł 29269,6 zł.
Rozliczanie z podmiotem następuje na zasadach określonych w umowie zawartej
z podmiotem wykonującym przedmiotowe zadanie tj. opłata za jedn) odebrane bezdomne
zwierze plus opłata ryczałtowa miesięczna za opiekę nad wyłapanymi zwierzętami;
4/ w 2012 roku, podobnie jak w roku 2011 Gmina Skoczów posiada podpisaną umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie ul. Cicha 10. Ponadto w bieżącym roku
podpisano umowę z Fundacją dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat" z/s w Cieszynie
ul. Limanowskiego 8/3, w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami.
Zgodnie z Państwa wnioskiem w załączeniu przesyłam kopię umów zawartych przez
Gminę Skoczów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz kopię Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Skoczów w 2012 roku, przyjętego przez Radę Miejską Skoczowa uchwała nr XVII/211/2012
zdnia22.03.2012r.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.

Witam serdecznie,
w odpowiedzi na Państwa email informuję:
1. Urząd Gminy Ślemień posiada umowę na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami ze spółką
BESKID, Kabaty 2, Żywiec
2. W 2011 roku Spółka BESKID odebrała z terenu Gminy Ślemień 4 psy.
3. W roku 2011 przeznaczono na realizację zadania 6976,80 zł. Opłata za gotowość odbioru
zwierząt rocznie wynosi 3736,80 zł (w tym możliwość odbioru dwóch zwierząt) plus dodatkowo
1620,00 zł za każdą kolejną sztukę.
4. W 2012 roku Urząd Gminy w Ślemieniu posiada umowy ze spółką BESKID i Przychodnią
Weterynaryjną ARKA (kopie umów w załączniku)
5. Uchwała na 2012 rok została przyjęta przez Radę Gminy Ślemień w dniu 30 marca 2012 roku.
Nadmieniam że w dniu 10.04.2012 nie otrzymaliśmy wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Mariusz Borowy
Urząd Gminy w Ślemieniu
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Sosnowiec, dnia 19.04.2012r.

Znak sprawy:
WGK.RIT.1615.01.64.2012
Szanowna Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul.Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy: pisma z dnia 10.04.2012r.
Poniżej przedkładam informację w związku z pytaniami zawartymi w ww.
piśmie:
Ad.1.
Gmina Sosnowiec posiada Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane przy
ul.Baczyńskiego 11 a, zarządzane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych jednostkę budżetową gminy.
Ad.2.
W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. zostało przyjętych do schroniska dla
bezdomnych zwierząt prowadzonego przez ww. jednostkę 727 psów oraz 188
kotów. Na skutek adopcji zwierząt
lub oddanie właścicielom poszukującym
zaginionego zwierzęcia liczba zwierząt na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiała się
następująco: 237 psów oraz 20 kotów.
Ad.3.
Roczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w tym : realizacja
z wyłapywaniem, utrzymywaniem bezdomnych
zwierząt
zadań związanych
w 2011 r. kształtował się w wysokości 713.406,81 zł.
Ad.4.
Zgodnie z Uchwałą Nr 480/XXV/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
26 października 2000 r. (z późniejszymi zmianami) Miejski Zakład Usług
Komunalnych - jednostka budżetowa gminy realizuje zadania związane
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
oraz jako zarządca Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt na podstawie Uchwały Nr 392/XX/2000 z dnia 27 kwietnia
2000r. zapewnia im opiekę.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób stały na podstawie
zgłoszeń o błąkających się bezpańskich zwierzętach, w szczególności powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa, chorych lub które uległy wypadkowi.

V DZIAŁU

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

"jolanta racka" <racka@proanimals.org>
"findacja" <boz@boz.org.pl>
14 kwietnia 2012 11:10
ATT00269.htm
Fwd: Fw: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza

UG Starcza sl.
-------- Original Message -------Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:32:10 +0200
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: racka@proanimals.org
Dnia 14 kwietnia 2012 0:53 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):
----- Original Message -----From: Barbara HakTo:
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, April 13, 2012 12:47
PMSubject: Fw: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza ----- Original
Message -----From: Barbara HakTo: elzbieta
namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, April 13, 2012 10:55
AMSubject:
udzielenie informacji z terenu gm. Starcza Dot. "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"- w 2011 r. gmina nie posiadała stałeje
umowy ze schroniskiem dla zwierząt- w 2011 r. nie ponieśliśmy żadnych
kosztów utrzymania ani wyłapywania bezdomnych zwierząt-w 2012 r.
udzielaliśmy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów Firmie PUPHW "Gabi"
w Żędowicach- uchwał na 2012 r. w trakcjie konsultacji
Pozdrawiam

2012-08-12

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

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
18 kwietnia 2012 17:29
Fwd: Fw: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza

UG Starcza sl.
Dnia 18 kwietnia 2012 15:29 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

----- Original Message ----From: Barbara Hak
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, April 13, 2012 12:47 PM
Subject: Fw: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza
----- Original Message ----From: Barbara Hak
To: elzbieta namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Friday, April 13, 2012 10:55 AM
Subject: udzielenie informacji z terenu gm. Starcza

Dot. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
- w 2011 r. gmina nie posiadała stałeje umowy ze schroniskiem dla zwierząt
- w 2011 r. nie ponieśliśmy żadnych kosztów utrzymania ani wyłapywania
bezdomnych zwierząt
-w 2012 r. udzielaliśmy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów Firmie
PUPHW "Gabi" w Żędowicach
- uchwał na 2012 r. w trakcjie konsultacji
Pozdrawiam
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4934 - Data wydania: 2012-04-13

2012-08-13

GMINA SUSZEC
ul. Lfpowa 1,43 267 Saszec
woj. .-Siąskie
tel. (32) 449-30-50, fas 449-30-5!
e-maih gtniaa@sjnzsc,p!
N2P: 638-17-92-968

Suszec 13.04.2012r.

GKŚ.6140.3.2012
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 35b/70

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na e-maila z dnia 10.04.2012r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podaję następujące informacje:
1. Gmina Suszec w roku 2011 posiadała stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku-Wielopolu, ul. Majątkowa 42.
2. Ilość wyłapanych zwierząt i przyjętych do schroniska w 2011 r. - 22 psy.
3. Koszt realizacji zadania w 201 Ir. - 23.907,51 zł, forma płatności - ryczałt miesięczny.
4. W roku bieżącym Gmina Suszec posiada stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku-Wielopolu, ul. Majątkowa 42.
W załączeniu przesyłamy kopię umowy ze schroniskiem na rok 2012 oraz kopię uchwały na
rok 2012.

Z poważaniem
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Świerklaniec, 26.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2012 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyjaśniam:

1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2011 r. Gmina Świerklaniec miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt: P. W. Zamex Dorota Kufel
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.

2. Jakie

są zbiorcze dane o ilości zwierząt
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?
W 2011 r. wyłapano 40 zwierząt.

(psach/kotach)

wyłapanych

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W
budżecie
Gminy
na
ten
cel
zabezpieczono
35.000,00
zł.
Zgodnie z zawartą umową za wykonanie usługi ustalone zostało wynagrodzenie
ryczałtowe, regulowane na podstawie wystawionej faktury VAT.

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 r. Gmina Świerklaniec na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma zawartą
umowę z Joanną Szulc właścicielką Zakładu Usług Komunalnych ŻUK zs. 42-622
Orzech, ul. Łąkowa 14 (w załączeniu kserokopia umowy).
Usługę polegającą na odbieraniu, opiece weterynaryjnej i pobycie bezdomnych psów
z terenu gminy Świerklaniec zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Zamex,
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.
SasTt/spKssa Wójta

Sporządziła: Darta Buchacz, tel. 32 284 48 53/57 wewn. 24

Świętochłowice, 23.04.2012 r.
GM.6140.7.2012

Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, co następuje:
Ad.1
W 2011 r. gmina Świętochłowice zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu miasta i ich dowóz do schroniska z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 76, natomiast na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom zawarto umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział w Chorzowie (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Chorzowie, ul. Opolska 36 ).
Ad.2
Liczba zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. – 303 zwierzęta (wyłapanych 171)
Ad.3
Koszt wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r. wyniósł 386.790,69 zł,
Płatności następowały miesięcznie na podstawie wykazów wyłapanych zwierząt i miesięczny
ryczałt za utrzymanie zwierząt w Schronisku.
Ad.4
Umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Chorzowie na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom została zawarta w 2011 r. na okres 2 lat, tj. do 31.12.2012 r.,
natomiast na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice gmina
zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Świętochłowicach.
Beata Grzelec-Spetruk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
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Swinna,

1

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
Kraków
uł. Stachiewicza35b/70

t

Urząd Gminy Swinna przesyła informacje dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu,
l . Gmina zawarła umowę ze Spółką Beskid 34 -300 Żywiec ul Kabaty 2
2. W 201 J r do schroniska oddano 12 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 201 1 r wynosił : 20 067,44 zł w tym
opłata za jednorazowe umieszczenie psa w schronisku wynosiła :

1 1 340, 00 zł
4. Umowa ze Schroniskiem została zawarta do 31 . 1 2.20 1 2r
5. Projekt „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt aa terenie Gminy Swinna został
pozytywnie zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Żywcu . Uchwała zostanie podjęta na jednej z najbliższych sesji Rady
Gminy,
W zatoczeniu przesyłamy:
l . Umowę ze Spółką Beskid Żywiec ul. Kabaty 2
2. Aneks do w/w umowy.
Otrzymam:
Tr

-

' '

1. Adresat

2. a/a

s lx

;

;:;';..'.;••

Szczokoemy, 09,0,5,20121".

08,6140.1,2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
UL Staehiewieza 35b/7O
31 -328 Kraków

Burmistrz Miasta i Gminy Szezekociny informuje, iż;
1. W ao n r. Gmina Szczekociny miała podpisaną urnowe na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową

Mariusz, Jurczyk
2.
3.
ą.
5,

UL Strumień - Wierezki 27
42 - 400 Zawiercie
W 2oiir. na terenie gminy Szezekodny wyłapano i(> psóu,
Koszty poniesione prze?, gminę w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych
zwierząt w 2onr. (oplata ryczałtowa) - 26 796 ń
W 2012r, Gmina Szczekociny ma podpisana umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową
Mariusz Jurezyk
Gmina nie posiada uchwały.

Otrzymuje;
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
w Stczyrku

43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4
tel 031829 50 32. f*x 033 S17 B7 63
Ml P 937-16-53-267

GKUHIR.6140.5.2012

Szczyrk dnia 7maja 2012 r

Fundacja Pro Animats - Na Porno Zwierzętom
UL Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 kwietnia br. Urząd Miejski w Szczyrku informuje:
ad.1. Gmina Szczyrk zawarła porozumienie miedzygminne z prezydentem miasta
Bielsko - Biała na realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Szczyrk w dniu 24 marca 2009 r
ad.2. (załącznik nr 1)
ad.3. Koszt reatizacji całego zadania w 2011 r- 19,695,60 zł
ad.4. t ad.5. Kopia uchwały nr XXI 11/101/2012 w sprawie przyjadą programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Szczyrk (załącznik nr 2)

£CA BURMLTO^MSTA
P
Jfajfei
[

SCHRONISKO
\i:LAMIKJSKli;
BEZDOMNYCH Z\\
43-ÓCHi &JELSKO-8IAłĄ ul.
tel. 0338141818

-Białfi, dnia 09,01.2012r.
MSnRZ.6l40.14.2Q12.RO

W YKA7, WSZYSTKICH ZWIERZĄT
PRZYJĘTYCH Z (iMINY SZCZYRK DO
MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W BIELSKU - BIAŁEJ W 201 1 ROKU
r.P7
1.

:

DATA
14,01.11

GATU.MEK
lx pies

2.

28-01,11

1 x suka

3.
4.
5.

17.0341
11-04.11

1 x pies

2104.11

l x kot
Kot x 5

6.
1.
8.

26.04.11

1 x pies

17.05.11

1 x suka, szczeniaki x 3

25.0611

4 x szczenięta

9.
10.
11.
12.
13.
14.

24.06,11

1 x szczenię

28.07.11

1 x pies

31.07.11
21.08,11

6sckot
\i 1 x pies

29.08,11

4 x koty

11.10.11

5xkot

15.

j 08.11.11

l x pies

H.

22.11.11

1 x pies

OGÓŁEM 2 GMINY SZCZYRK PRZYJĘTO:
17 PSÓW
21 KOTÓW

;

i

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie przewidzianego ustawš o ochronie zwierzšt, Urzšd Miejski w
Tarnowskich Górach poniżej podaje wymagane informacje:
Ad.1. W 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry zawarła umowę na przyjmowanie do
schroniska bezdomnych psów z p. Dorotš Kufel, prowadzšcš działalno ć
gospodarczš pod nazwš Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" Dorota Kufel
z siedzibš w Miasteczku laskim przy ul. Ks. Wyci lika 3, zarejestrowanš w
Kancelarii Burmistrza Urzędu Miasta Miasteczko lšskie pod numerem
6411/521/04 - prowadzšcš schronisko w Miedarach przy ul. 1-go Maja 76
Ad.2. W 2011 roku odłowiono z terenu Tarnowskich Gór psy w ilo ci 104 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 147.472,00 zł. (w
tym: 30.000 zł. dotacji dla Stowarzyszenia i Fundacji, których zadaniem
jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi). Forma płatno ci jednorazowa za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku - regulowana miesięcznie w zależno ci
od ilo ci przekazanych zwierzšt.
Ad.4. W 2012 roku Gmina Tarnowskie Góry zawarła umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z p. Dorotš Kufel,
prowadzšcš działalno ć gospodarczš pod nazwš Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "ZAMEX" Dorota Kufel z siedzibš w Miasteczku lšskim przy
ul. Ks. Wyci lika 3, zarejestrowanš w Kancelarii Burmistrza Urzędu Miasta
Miasteczko lšskie pod numerem 6411/521/04 - prowadzšcš schronisko w
Miedarach przy ul. 1-go Maja 76 (elektroniczne kopie umów w załšczeniu).
Ad.5. W roku bieżšcym podjęta została Uchwała Nr XXII/272/2012 z dnia
28.03.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierzšt z terenu Gminy
Tarnowskie Góry. Uchwałę jest udostępniona na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego www.tarnowskiegory.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP w
zakładce: prawo lokalne.
Link: http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1179&parcat=1120&t=menu
Uchwała ta zostanie poddana zmianie na sesji Rady Miejskiej w maju br. z
uwagi na uchybienia które wskazał nadzór prawny Wojewody lšskiego.
W przypadku pytań lub wyja nień do udzielonych informacji proszę o kontkat.
Z poważaniem
Adam Mrugacz
Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska
Tel. 32 39 33 690

SL

GMINY
42-690 Tworoo, ul Zamkowa 16
woj *Jąrtoe

tei /fax 032 266-74-14

Tworóg, dnia 20.04.2012 roku

RL.6140.2.3.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328Krdców

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.04.2012r. przesyłamy w załączeniu informację
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawąo ochronie zwierząt, w latach 2011 - 2012.

js/ 5wóići '

Załączniki:
1. Załącznik nr l - informacja zbiorcza
2. Kopia Uchwały Nr XVII/135/2012 z dnia 27.02.2012r.
3. Kopia Umowy Nr 19/2012 z dnia 31.01.2012r.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umlychy.pl; pocztaiaumtychy.pl

IKO.1431.8.2012.JC

WYDZIAŁ KOMUNALNY OCHRONY
ŚRODOWISKA l ROLNICTWA
Tychy, dnia 23 kwietnia 2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję że:
1. Gmina Tychy posiada schronisko dla zwierząt bezdomnych będące częścią Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Tychy.
2. W dniu 1 stycznia 2011 r. na stanie schroniska znajdowało się 102 psy oraz 21 kotów,
w ciągu roku przyjęto 424 psy oraz 153 koty, a wydano 381 psów i 119 kotów.
Stan na koniec roku wyniósł odpowiednio 114 psów oraz 16 kotów.
W ciągu roku odnotowano także ucieczki 4 psów i 2 kotów, zgony 8 psów i 10 kotów oraz
eutanazję 19 psów i 27 kotów.
3. Koszt utrzymania Tyskiego Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w 2011 r.
wyniósł:614686,05zł.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnej opieki realizowane jest
przez Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Tychach.
5. Uchwała Rady Miasta Tychy powołująca „Program opieki nać zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności na rok 2012" została przesłana do Wojewody Śląskiego w
celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego gdzie będzie możliwe
jej pobranie.

Z poważaniem
.. J «Ev.YDE.™v.. MIASTA

NACZELNIK
%'Sł'u Kotwiaitico: ÓWTO i-r vi«5ia i Rolnictwa

Otrzymują:
1.
2. IKO a/a
Jm
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RO. 7625.02.2012
Ujsoły, dnia 20.04.2012 r.

FUNDACJA PRO ANIMALS-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 10.04.2012 r. w sprawie udzielania informacji
publicznej na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), uprzejmie informuję co
następuje:

1. Miejskie schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej,
2. Zwierzęta wyłapane: psy-5, koty-1,
3.10 331,28 zł,
4. Miejskie schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej (w załączeniu kopia
umowy),
5. W załączeniu kopia uchwały na rok 2012.

W O
Otrzymali:
1. Adresat
2. a/aM.P.

••--" '

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
telefon:33 864-15-00, 33 864-15-01, 33 864-15-03; fax: 33 864-17-80
e-maiL ugwgtwcgicrska-gorka.pl
Węgierska Ctorka, dni* 07,05,20(2 v,
(XrR.0140.2fM2

U R Z Ą D GMINY
JJŁ ziaoMA 4 -i
34-3-ai WĘGIERSKA OÓRKA

- „p,.

O

Fundacja Pr« Animals -Na Pomoc Zwierzętom
,C4 l-

,

-,. ,„-ft

«»- SłJWfcwwfcHł 35 b/70
31 328 Kraków

Dotyczy odpowiedzi na

wniosek o udzieleniu informacji publicznej atrtytntmy dniu 07

2012
Ad.l. Chinina Węgierska Górka w 2011 roku miała podpisaną umowę 7 Spółką "Beskid" z o.o.
w Żywcu jako właścicielem schroniska dla hc/domnych /.wier/ąl, który zobowiązany jest do
kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, xyjącymi m lereme Gminy Węgierska Górka.
Ad.2. Ilości zwierząt w 201 1 roku wyłapanych /ulr/.ymywanych na koszt gminy to 24 sztuki.
Ad.3.Kos7t realizacji całości /adania 2011 roku wyniósł 17 404,95 złotych.
Formą płatności był przelew, po otrzymaniu faktury VAT.
Ad.4. W dniu 02 stycznia 20 1 2 rokit, /ostała podpisana umowa z Spółką "Beskid" z 0.0. w Żywcu
jako właściciel schroniska dla be/domnych /.wiei-Tąt, który zobowiązuje się do kompleksowej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, żyjącymi na tercinie Gmiiiy Węgierska Górka. W marcu 20 T2
roku został opracowany program i przyjęiy uchwałą na sesji Rady Gminy, Program zakłada
wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi pr/episami,
Szacunkowy koszt realizacji /adafi w 201 2 roku to 41 700,00 złotych.

Ad.5. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Węgierska Górka zamieszczone są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Węgierska Górka www.bio.wegierska-gorka.pt {w zakładce
prawo lokalne).

SL

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna I, 44-187 Wietowieś
Referat Ekorozwoju
Nr R. 6141U.2012.ZB

(In. 09.05.2012r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul.Stachfcwicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2012r. Urząd Sminy
Wielowieś informuje, że:
1. W roku 2011 gmina zawarła umowę na zadanie polegające na interwencyjnym
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z podmiotem, który posiadał umową i
Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka" z siedzibą w Opolu na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy.
2. W roku 2011 wyspano i przekazano do schroniska 2 psy dorosłe.
3. W roku 2011 wydatkowano na całość zadania kwotę 3 680,00 zł,
forma płatności - przelew za każdorazowe interwencyjne wyłapanie
1 umieszczenie zwierzęcia w schronisku oraz za utrzymanie w okresie
kwarantanny.
4. W roku 2012 podobnie jak w roku ubiegłym Smina zawarła umową na zadanie
polegające na interwencyjnym odławianiu bezdomnych zwierząt z podmiotem,
który posiada umowę ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.
W załączełmi;
1.Kopia umowy Nr R.6140.2.2011.ZB
2, Kopia Aneksu do w/w umowy
3.Kopia umowy pomiędzy PUPHW „&abi'l Fundacja „SOS dla Zwierząt"
3.Kopia Uchwały Nr XIV/120/2012 Rody gmfoy Wielowieś
2 dnfo 29 marca 2012r.

tet. 032/237-85-06, fax 032/237-8S-09
REGON 0005451 65, NfP 969-00-42-899
e-mail: info<§jwtek>wies. pl
Sporządzita

Gabriela Mucha

http I//WWW. WielO WłBS .

Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu informacji dotyczących opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i niniejszym odpowiadamy na zadane pytania:
Ad1. W 2011 r. i latach poprzednich Gmina Wilkowice miała stałą umowę z Gminą Bielsko-Biała
w sprawie wykonywania usług Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki.
Ad 2. zgodnie z załącznikiem
Ad 3. Przyjęto ryczałtowa formę płatności. Koszt zadania w 2011 roku wyniósł 38231,88 zł.
Ad 4. Wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
XIX/137/2012 z 28 marca 201`2 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenir gminy Wilkowice na rok 2012.

GPN.6140.4.2012

Wisła, dnia 4 czerwca 2012r.

Fundacja Pro Artimals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dotyczy: informacji nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Odpowiadając na pismo z dnia 10 kwtetnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu : 29 maja
20l2r.) w sprawie j w. uprzejmie informuję, co następuje :
Ad. l
W roku 2011 wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wisty, transport oraz
przetrzymywanie w schronisku realizowała Pani Beata Kowalczyk prowadząca Firmę Handlową
Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie ul. Cicha 10, na podstawie umowy zawartej w dniu

24.02-2Dllr. .
Ww. Firma prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZYL" w Cieszynie.
Ad 2

W roku 2011 z terenu miasta Wisły przekazano do ww. Schroniska dla bezdomnych zwierząt
13 bezdomnych psów.
Ad.3
Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł : 21.840,00 zł,
Forma płatności - każdorazowo po umieszczeniu bezdomnego zwierzęcia w schronisku oraz
dodatkowo po zawarciu umowy miesięczny ryczałt,
Ad.4

W roku 2012 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wisły, transport oraz
przetrzymywanie w schronisku realizuje , tak jak w latach ubiegłych, Pani Beata Kowalczyk
prowadzącą Firmę Handlową Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie, na podstawie umowy
zawartej w dniu 30.0i.2Ql2r.
Ponadto w dniu 14 maja 2012 r. Gmina Wisła zawarła umowę ne_ stałe wyłapywanie
bezdomnych kotów na terenie Miasta Wisły, z Fundacją dla Zwierząt i środowiska "Lepszy
Świat" z siedzibą w Cieszynie.

Załączniki:
1. kserokopia umowy z dnśa 30.01.2012r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie
Miasta Wisły, transport oraz przetrzymywanie w schronisku;
2. kserokopia uchwały Rady Miasta Wisły nr XVI/213/2012 z dn.29.03.2012r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Wisły w 2012 roku.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.

,*.* '*.- • - • -
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Włodowice dnia 24.04.2012r.

R.Y.6140.002.2012

Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiew icza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie Urząd Gminy Włodowice uprzejmie informuje:
Ad. l. Urząd Gminy w 2011 r nie posiadał umowy ze schroniskiem,udzielone było zlecenie
uprawnionej firmie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Ad.2. W roku 2011 Gmina dokonała wyłapania 11 psów.
Ad.3.Koszt realizacji zadania w 2011 wynosił 16 236,00zł i był płacony ryczałtem.
AdANa rok 2012 gmina nie posiada jeszcze podpisanej umowy z firmą, nastąpi to dopiero
po przyjęciu uchwały sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włodowice
w 2012roku przez Radę Gminy Włodowice na najbliższej Sesji.

• ..
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Wodzisław Śląski, dnia 17.04.2012 r.

OR-1.1431.00037.2012

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 kwietnia 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:
Ad. 1. Miasto Wodzisław Śląski w 2011 roku miało podpisaną umowę z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Sosnowieckiej 16. Wyłapywaniem bezpańskich
zwierząt na terenie Miasta zajmowała się Straż Miejska, każdorazowo na
telefoniczne

zgłoszenie mieszkańców

lub

Wydziału Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Komunalnej. Do czasu transportu do schroniska zwierzęta były
otoczone opieką weterynaryjną i przechowywane na terenie Służb Komunalnych
Miasta przy ul. Marklowickiej 21, gdzie do tego celu zostały wybudowane
specjalne pomieszczenia.
Ad. 2. W 2011 r. wyłapano i odwieziono do schroniska 57 sztuk bezdomnych zwierząt.
Ad. 3. Całkowity koszt zadania w 2011 r. wyniósł 107 599 zł. Powyższa kwota obejmuje
zarówno

koszty

przechowywania

opieki

nad

bezdomnymi

na terenie Służb

zwierzętami

Komunalnych Miasta

w
a

trakcie

ich

także koszty

przewiezienia i pobytu w schronisku. Za wykonanie zadań będących przedmiotem
umowy ze Schroniskiem w Mysłowicach, Miasto zobowiązało się do zapłaty
wynagrodzenia:
2600 zł. miesięcznie (brutto), obejmującego roczny limit
Utzifdf Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul: Bogttmiriska 4,44-3{M) Wodzisław Śl.
tel, (32) 459 04 60, fax {32 72187 03

SL

przechowywanych w schronisku zwierząt w ilości 24 sztuk. W przypadku
przekroczenia tego limitu, wynagrodzenie ulegało zwiększeniu o kwotę 1800 zł.
brutto za każde zwierzę przekraczające limit.
ad. 4. W 2012 r. Miasto Wodzisław Śląski ma podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach
z siedzibą przy ul. Sosnowieckiej 16 na podejmowanie działań zmierzających do
rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego.

Tak jak w roku ubiegłym, wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na

terenie Miasta zajmuje się Straż Miejska, każdorazowo na telefoniczne zgłoszenie
mieszkańców lub Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Do
czasu transportu do schroniska zwierzęta są otoczone opieką

weterynaryjną

i przechowywane na terenie Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
ad. 5.

Uchwała Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
w 2012 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

,-

Załącznik:
- skan umowy ze schroniskiem
Nr OŚiGK-II.6140.00094.2011 .SD
z dnia 22 grudnia 2011 r.

OŚ. g f tu) _ ^ | A l A

Wojkowice, dn. 8 maja 20 i 2r,

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewiessa 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej r:a temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", otrzymany 7 maja
2012r., informuję:
1. W 2011 r. Gmina Wojkowice posiadała umowę - na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich
przewóz do schroniska, zawartą z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Mariusz
Jurczyk, z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień Wierczki 27 oraz porozumienie z Gminą
Bielsko-Biała, na podstawie którego bezdomne zwierzęta z terenu Wojkowic umieszczane
były w Miejskim Schronisku w Bielsku Białej przy ul, Reksia 48.
2. W 2011 r. w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bielsku Białej umieszczono 16 psów i 11
kotów, pochodzących z terenu Gminy Wojkowice.
3. Koszt realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami za rok 2011 r.
wyniósł łącznie 33929,52 zł, w tym wyłapywanie zwierząt i ich przewóz do schroniska 11808,00 zł, umieszczanie zwierząt w schronisku - 22121,52 zł. W obu przypadkach, opłaty
były wnoszone w formie ryczałtu, płatnego co miesiąc (odpowiednio 984,00zl/m-c i
1843,46zł/m-c).
4. W bieżącym roku Gmina Wojkowice posiada umowę - na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i ich przewóz do schroniska, zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Mariusz
Jurczyk, z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień Wierczki 27 o.-az porozumienie z Gminą
Bielsko-Biała, na podstawie którego bezdomne zwierzęta z terenu Wojkowic umieszczane są
w Miejskim Schronisku w Bielsku Białej przy ul. Reksia 48, Obecnie zarówno umowa, jak i
porozumienie są aneksowane, w związku z rozszerzaniem zakresu zleconych zadań,
5. Kopia uchwały nr XIX/167/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wojkowice - w załączeniu,

Załącznik:
1. kopia umowy l egz.
2. kopia porozumienia l egz.
3. kopia uchwały l egz.
Kopia:
- aa

URZĄD MIEJSKI

42-289 W o ż n i k i . ul. Rynek 11

Woźniki, dn. 19.04.2012 r.

pow. l u h i i n i e c k i . woj. śląskie
Tel. 034 366 >)9 2 1. 9 ! 9, 911

GR.6140.6.2012

Fundacja Pro Animałs-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-128 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję
żądane informacje:
1. W 2011 r. Gmina Woźniki nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt. Odławianie tych zwierząt następowało za pośrednictwem firmy, z którą tut. Gmina
zawarła umowę, która to z kolei miała podpisane umowy ze schroniskami dla zwierząt.
2. W 2011 roku z terenu gminy Woźniki zostało odłowionych i skierowanych do schroniska 18
sztuk bezpańskich zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł:19.802,00 zł. Wynagrodzenie za
wykonanie usługi wyłapania, transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku płatne było
ryczałtem. Po przekroczeniu ilości sztuk przewidzianych w umowie, płatność następowała
po przekazaniu faktury, za każdą, dodatkowo wyłapaną sztukę.
4. W roku 2012 Gmina Woźniki zawarła umowę z F.U.H. Mariusz Jurczyk Strumień Wierczki
27, Zawiercie na realizację zadania polegającego na interwencyjnym wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i zbieraniu padłych zwierząt z terenu miasta i gminy Woźniki
(kserokopia Umowy w załączeniu).
5. W załączeniu przesyłam kserokopię projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Woźniki w 2012 roku, która aktualnie jest
na etapie opiniowania przez Koła Łowieckie, działające na tut. terenie.

Załączniki:
1. Kserokopia umowy z dnia 11.01.2012 r. na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
2. kserokopia projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Woźniki w 2012 roku.
..
Otrzymują.
r

v 1. Adresat
2. A.a

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Gruntami Ochrony
śĘ^foti&URofcictwa
m

^

Sr i*1* Dorota Cieluch

r ;c?,yca Wielka 28,05. 2012r.
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GRO 140.4.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
KR A K Ó W
ul. Stachiewieza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że;
1. W 2011 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina posiadała umowę z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„Zamex" Dorota KufeI342-61Q
Miasteczko Śląskie, ul. Ks,F. Wyciślika 3.
2. Kompleksową usługę w tym zakresie prowadzi firma ZAMEX z Miasteczka
Śląskiego, z którą gmina ma zawartą umowę.
3. W 2011 roku wyłapanych i zabranych do schroniska zostało 25 szt. psów,
4. Kos/.t reali/acji tego zadania to kwota 31365 złotych, w tym jest dojazd na
miejsce,wyłapanie i transport, oraz umieszczenie psa w schronisku,
5. Jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku w roku 2011 wynosiła
738zł (brutto).
6. Na rok 2012 gmina Wręczyca Wielka ma zawartą kompleksową umowę z
firmą / J AMEX z Miasteczka Śląskiego tj. na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, transport, umieszczenie w schronisku i zapewnienie im opieki.
W załączeniu przesyłamy kserokopię umowy zawartej z firmą ZAMEX, oraz
kopię uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Uchwała Nr X1V169/12 z dnia 29
marca 2012r, w sprawie przyjęcia programu opiekł nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w
2012roku.

Gogpodarid Gonami i Octany Środowiska

(Urząd Gminy Wyry)
W nawiązaniu do maila z dnia 10.04.2012r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie”, przesyłam następujące informacje:
1. Gmina Wyry w roku 2011 miała podpisaną stałą umowę z następującymi
instytucjami:
• Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET”, ul. Mikołowska 170, 43-187
Orzesze – Zawiść – wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
• Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”, ul. Bujoczka, 41-700
Ruda Śląska – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
2. W 2011r. na terenie Gminy Wyry wyłapano i przewieziono do schroniska 18 psów, 1
kota.
3. Koszt realizacji wykonanego zadania:
Rodzaj usługi
Usługi weterynaryjne – wyłapywanie
bezdomnych zwierząt – utylizacja zwierząt
padłych
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Gminy Wyry – przyjęcie bezdomnych psów do
schroniska w Rudzie Śląskiej
Całkowity koszt

9.562,80 zł
16.200,00 zł

25.762,80 zł

Formą płatności za wyłapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom był ryczałt
miesięczny wynoszący 1.350,00 zł.
4. Obecnie Gmina Wyry ma podpisaną stałą umowę z następującymi instytucjami:
• Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET”, ul. Mikołowska 170, 43-187
Orzesze – Zawiść – wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
• Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”, ul. Bujoczka, 41-700
Ruda Śląska – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
5. W załączeniu przesyłamy kopię uchwały na rok 2012.

Urząd Miasta i Gminy
w tarkach

Żarki, 13 kwietnia 2012 r.
NrGRIV6140.6.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Staehiewicza 35 b /70
31-328 Kraków

Referat Gospodarki
Gruntami i Planowania
Przestrzennego

Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

W odpowiedzi na vvw. pismo informuję, że :

- w roku 2011 na terenie Gminy Żarki wyłapywanie bezdomnych
zwierząt prowadzone było na podstawie urnowy Nr 1/2011 zawartej dnia
3 stycznia 2011 r, pomiędzy Gminą Żarki a Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych „ SANIKO" Sp, z o. o z siedzibą w Myszkowie przy ulicy
Bolesława Prusa 70.
- ilość schwytanych i przewiezionych do schroniska bezdomnych
zwierząt w roku 2011 wyniosła - 20 szt.
- koszt zadania poniesiony przez gminę z tytułu miesięcznego
ryczałtu i jednorazowej opłaty za schwytanie i umieszczenie w
schronisku bezdomnych zwierząt w roku 2011 wyniósł; 31 445,70 zł
- płatności dokonywane były przelewem po otrzymaniu faktury,
- w roku 2012 świadczenie usług wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Żarki realizowane jest na podstawie umowy
Nr 351/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Gminą
Żarki a Panem Mariuszem Jurczyk zam, Zawiercie ul. Strumień
Wierczki 27 prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Firma
Handlowo - Usługowa z siedzibą w Zawierciu .
- w załączeniu przesyłam kopię umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz kopię uchwały na rok 2012 ,
Urząd Miasta i Gminy tarki
ul. Kościuszki 15/17
42-310 tarki
te/. (34) 314 80 36
fax. (34) 316 10 78

e-mail: poczta@umigzarki.pl
Nr konta:
MBS Myszków o/tarki
43827910360400001320040001

www. umigzarki.pl
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Żarnowiec, dn.20.04.2012r.

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy:

wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek od Fundacji Pro Animals- Na Pomoc
Zwierzętom ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków w sprawie udzielenia informacji w/w
temat.
Urząd Gminy w Żarnowcu informuje:
1. Gmina Żarnowiec w 2011 r. nie zawarła umowy na stałe ze schroniskiem dla zwierzątzawarła umowę z Prywatną Lecznicą Zwierząt w Wolbromiu, ul. Szosa Olkuska 5
reprezentowaną przez Lekarz Weterynarii- Jerzy Zieliński w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami-psami z terenu Gminy Żarnowiec.
2. W 2011 r. wyłapano 9 sztuk bezdomnych psów
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2651.40 ?}.- forma płatności /a k.r/da ^/tuUzłapanego psa.
4. Gmina Żarnowiec w 2012r. nie zawarła umowy z żadnym schroniskiem.
5. W dniu 02.04.2012r. Gmina Żarnowiec zawarła umowę z panem Rafałem Zmudą
reprezentującym Zakład Ogólnobudowlany-Usługowy mający siedzibę przy ul.
Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie posiadającym wszelkie zezwolenia i licencje
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żarnowiec,
zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zbieranie
martwych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji.

Załączniki:
-kopia Uchwały na rok 2012
-kopia Umowy
Otrzymują:
-adresat
-a/a

U rżą A M ie jski w Zawie rei u.
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. +-48 32 672 17 42
fax +48 32 672 15 13
www.2awiercte.eii
prezydent ® za wierci e.eu

*
.
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Prezydent Miasta

Zawiercie, dnia 10 maja 2012 r.

Nr GM.6140.7.2012.WB
Pani Elżbieta Namysłowska - Opach

Wiceprezes Fundacji
Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachlewlcza 35 b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 kwietnia 2012 r. (który wpłynął pocztą
elektroniczną w dniu 7 maja 2012 r.) o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy
następująco:
Ad1.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 r. realizowane było poprzez zawarte umowy
z wykonawcami prowadzącym działalność w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt.
Wykonawcy przekazywali zwierzęta do schronisk: w Wieluniu, Olkuszu oraz w Cieszynie.
Ad 2.
Gmina Zawiercie w 2011 r. przekazała do schronisk 99 zwierząt.
Ad 3Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyni5śł 184 116,58 PLN. Wykonawcy rozliczali się
comiesięcznymi fakturami, na które składał się ryczałt za gotowość podjęcia interwencji oraz
koszt umieszczenia w schronisku zwierząt wyłapanych w danym miesiącu.

Ad 4.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012 r. realizowane jest poprzez zawartą umowę
z wykonawcą prowadzącym działalność w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt.
Wykonawca przekazuje wyłapane zwierzęta do schroniska w Jastrzębiu-Zdrój. Kopia umowy
w załączeniu
Ad S.
W nawiązaniu do Pani rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Panem Witoldem
Bylewskim
z Referatu Ochrony Środowiska tul. Urzędu informuję, że uchwała w sprawie program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została podjęta na
sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2012 r.; dostępna jest na stronie internatowej
http://www.zawierci6.bir>.net.ol/?p=document&actlon=show&jd=10789&bar_id=6349. Uchwła
me została jeszcze opublikowana.

Z poważaniem,
Załączniki:
- Kopia umowy
Do wiadomości:
Referat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Zawiercb ~ kopia a/a

ZastępclTPjfezydenta

fojciecfiMikuła

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

"jolanta racka" <racka@proanimals.org>
"findacja" <boz@boz.org.pl>
14 kwietnia 2012 11:04
ATT00246.htm; ATT00247.pdf; Umowa nr 38.pdf; Umowa nr 39.pdf; Umowa nr 40.pdf
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej

-------- Original Message -------Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:49:22 +0200
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl>
To: racka@proanimals.org
Dnia 14 kwietnia 2012 0:49 "elzbieta namyslowska-opach"
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):
----- Original Message -----From: Urząd Gminy ZbrosławiceTo: elzbieta
namyslowska-opachSent: Wednesday, April 11, 2012 1:10 PMSubject: Re:
udzielenie informacji publicznej W dniu 2012-04-10 15:23, elzbieta
namyslowska-opach pisze:Fundacja "Pro Animals" przesyła w załączeniu
wniosek o udzielenie informacji publicznej Z wyrazami szacunku Wiceprezes
FundacjiElżbieta Namysłowska-OpachWitam,
W związku z otrzymaną prośbą o udzielenie informacji publicznej
informuję, iż:
Ad. 1.
Gmina Zbrosławice w 2011 r. miała podpisaną umowę z P.W. "ZAMEX"
Miasteczko Śląskie.
Ad. 2.
Ilość zwierząt w 2011 r. - 39 psów.
Ad. 3.
Koszt (bieżąca ewidencja zwierząt przebywających pod opieką) to
27.552,00 zł.
Ad. 4.
Gmina Zbrosławice w 2012 r. ma podpisaną umowę z P.W. "ZAMEX"
Miasteczko Śląskie (w załączeniu umowy nr 38/2012, 39/2012, 40/2012)
Ad. 5.
W załączeniu skan Uchwały Nr XV/177/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zbrosławice w 2012 roku.
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania:
2012-04-10

2012-08-12

Zebrzydowice , dnia 13.04.2012 r.
PR.6140.27.2011

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10 kwietnia 2012 r informuję :
1. W 2011 r. Gmina Zebrzydowice miała zawartą umowę z Firmą Handlową p. Beaty
Kowalczyk w Cieszynie , ul. Cicha 10 na wyłapywanie oraz dostarczanie
bezdomnych zwierząt do schroniska w Cieszynie oraz opieki nad nimi.
2. W roku 2011 na terenie gminy wyłapano i dostarczono do schroniska 19 szt psów .
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł : 23.685 zł .
Forma płatności : miesięczny ryczałt na utrzymanie schroniska w ruchu oraz stawka
indywidualna ( od sztuki ) za każde wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzę
oraz opiekę nad nim .
4. W 2012 r. zawarta została umowa z Firmą Handlową Pani Betay Kowalczyk
w Cieszynie na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku oraz
opiekę nad nimi oraz Fundacją dla zwierząt „Lepszy Świat” w Cieszynie do
wyłapywania bezdomnych kotów , przewiezienie ich do domu tymczasowego, opiekę
nad nimi
oraz poszukiwanie dla nich stałych domów ( kserokopie umów
w załączeniu)
5. Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Zebrzydowice w 2012 r. znajduje się na stronie www.prawo miejscowe.pl .

Z poważaniem ;

Otrzymują :
1 x Adresat
1 x a/a.

Umowa Nr 5 PR 6140.8.2012
zawarta w dniu 17 stycznia 2012 r w Zebrzydowicach z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r. pomiędzy Gminą Zebrzydowice reprezentowaną przez :
Wójta Gminy Zebrzydowice
- mgr Andrzeja Kondziołkę
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” ,
a
Firmą Handlową p. Beatą Kowalczyk, 43-400 Cieszyn ul. Cicha 10
zwaną dalej „ WYKONAWCĄ” , następującej treści :
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na
wyłapywaniu , dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska oraz opieki nad nimi
z terenu gminy Zebrzydowice .
§2
Usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
zgłoszeniu przez osoby podane w załączniku do umowy .

będzie realizowana

po

§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na terenie całej Gminy Zebrzydowice .
§4
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ponosi koszty :
a/ miesięcznego ryczałtu w celu utrzymania schroniska w ruchu w wysokości 1000,00 zł
b/ koszt interwencji , pobytu zwierzęcia w schronisku i usług weterynaryjnych wraz
z elektronicznym znakowaniem zwierzęcia w wysokości 500,00 zł + 23 % VAT, tj. łącznie
brutto : 615,00 zł / szt ; słownie : sześćset piętnaście złotych 00/100 .
2.Rozliczanie za wykonaną usługę będzie następowało co miesiąc na podstawie faktur,
które będą płatne w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§6
Wykonawca nie ma prawa powierzyć
Zamawiającego.

wykonania

usługi innej osobie bez zgody

§7
Ewentualne istotne zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie mogą być
dokonywane w formie aneksów podpisanych przez obie strony .

§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy strony poddają
pod
rozstrzygnięcie sądownictwu powszechnemu , właściwemu ze względu na siedzibę
zleceniodawcy .
§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca , a dwa dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy

Zgodnie z § 2 umowy Nr
/ PR 6140.8.2012 osobami upoważnionymi do kontaktu z Firmą
Handlową p. Beaty Kowalczyk są :
1. Kargula Bogusław
2. Gabzdyl Jadwiga
3. Policja Zebrzydowice

Urząd Gminy Zebrzydowice
Urząd Gminy Zebrzydowice
poza godz. pracy Urzędu

Umowa Nr 7 PR 6140. 11.2012
zawarta w dniu 23 stycznia 2012 r. w Zebrzydowicach z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r. pomiędzy Gminą Zebrzydowice reprezentowaną przez :
Wójta Gminy Zebrzydowice
- mgr Andrzeja Kondziołkę
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” ,
a
Fundacją dla
Zwierząt
i Środowiska
„Lepszy Świat”
z siedzibą w Cieszynie,
ul. Limanowskiego 8/3
Zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366266 reprezentowana przez :
Panią Katarzynę Brandys-Chwastek – Prezesa Fundacji
zwaną dalej „ WYKONAWCĄ” , następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do stałego wyłapywania kotów
na terenie gminy Zebrzydowice
2. Dokładny opis usługi został ujęty w załączeniu do niniejszej umowy .
3. Umowa zostaje zawarta od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić
Wykonawcy koszty interwencji w wysokości :
a) 300 zł za 1 wyłapaną kotkę dorosłą
b) 250 zł za 1 wyłapanego kocura dorosłego
c) 200 zł za 1 wyłapanego kotka małego ( niedojrzały płciowo, niezależnie od
płci )
d) 30 zł za 1 ślepy miot przeznaczony do uśpienia
2. Na koszty interwencji wymienione w pkt. 1 składają się koszty
związane
z wyłapaniem kotów i zapewnienie im opieki w domach tymczasowych , aż do
znalezienia im nowych domów .Na powyższe koszty składa się również wizyta
weterynaryjna, odrobaczanie, likwidacja pasożytów zewnętrznych ( odpchlenie oraz
leczenie świerzbowca) , sterylizacja lub kastracja , komplet szczepień ( wścieklizna
oraz choroby zakaźne ) oraz koszty przejazdu .
3. Fundacja we własnym zakresie i nieodpłatnie podejmuje się leczenia ewentualnych
później wykrytych chorób , leczenia kotów powypadkowych , dalszej opieki
weterynaryjnej oraz ponosi koszty wyżywienia . Fundacja podejmuje się także
poszukiwania dla kotów stałych domów .
§3
1. W przypadku zgłoszenia się właściciela kota celem jego odebrania w terminie 14-tu
dni od daty wyłapania ,Wykonawca obciąży właściciela zwierzęcia poniesionymi
kosztami. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o powyższych
przypadkach .
2. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Zamawiający z § 2 pkt.1 lit.a, b i c
umowy.

§4
1. Koszty interwencji , o których mowa w § 2 niniejszej umowy będą płatne w formie
przelewu na rachunek własny Wykonawcy na postawie rachunków wystawionych
przez Wykonawcę w terminie 14-tu dni licząc od dnia otrzymania rachunku przez
Zamawiającego .
2. Zamawiający oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT , nr NIP: 5482430901
i upoważnia Wykonawcę do wystawienia rachunku bez podpisu Zamawiającego .
3. Wykonawca oświadcza , iż nie jest podatnikiem podatku VAT , posiada NIP
5482630528 .
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności .
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i inne obowiązujące akty prawne .
§7
1. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozpatrywane pomiędzy stronami polubownie .
2. W przypadku nie załatwienia spraw polubownie, spory rozpatrywane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę zleceniodawcy .
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca , a dwa dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do umowy Nr PR ……....6140. 11.2012 r.
z dnia 23.01.2012 r.

OPIS USŁUGI WYŁAPYWANIA KOTÓW
1. Wykonawca wyłapuje bezdomne oswojone koty pozostające bez opieki,
swobodnie się przemieszczające i przewozi je do domu tymczasowego po
wcześniejszym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy lub Policji .
2. Wykonawca zobowiązuje się także do poszukiwania dla tych kotów domów
stałych. Do czasu znalezienia domu stałego i przekazania kota nowemu
właścicielowi jest za niego odpowiedzialny .
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia , wykonanie usługi następuje w ciągu 72
godzin od momentu zgłoszenia .
4. Zwierzęta powinny być przewożone w sposób humanitarny i bezpieczny .
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyłapanym zwierzętom opieki
lekarsko-weterynaryjnej .
6. Zwierzę , które pogryzło człowieka musi podlegać obserwacji przez czas
określony odrębnymi przepisami .
7. W przypadku podejrzenia o wściekliznę Wykonawca
powiadamia
Powiatowego Lekarza Weterynarii .

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Żywiec, dn.13.04,2012r.
BOK.7031.8.2012

Fundacja Pro Aiiimals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo przesłane e-mattern w dn. 10.04,2012r. dotyczące prośby o udzielenie
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Miejski w Żywcu informuje:
1.

2.

3.

4.

5.

W roku 2011 bezdomne zwierzęta (psy i koty) z terenu Miasta Żywca przekazywane były- do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt BESKID Spółki z o.o. w Żywcu przy ul. Kabaty 2.
Schronisko powyższe sprawowało kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Miasta, w tym również zajmowało się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, na mocy zawartej
urnowy z Miastem Żywiec na rok 2011.
f kiść wyłapanych zwierząt na terenie Miasta w roku 2011 wyniosła: psy 144, koty -91,
Ilość zwierząt utrzymywanych w Schronisku z. terenu Miasta w 201 i wyniosła: (średnio): psy 208, koty-106.
Koszt utrzymania zwierząt z terenu Miasta Żywca w Schronisku w 201!r. wyniósł ok.
214.000zł. Forma płatności za opiekę oparta by te na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w ciągu miesiąca pod opieką Schroniska, za co wystawiana była miesięczna
faktura.
W roku 2012 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Żywca sprawuje Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt BESKID ŻYWIEC Sp, z o.o. w Żywcu przy ul. Kabaty 2, zgodnie
z zawartą z. Miastem Żywiec Umowa,
Uchwafa Nr XXlV/171/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie;
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierzał na terenie Gminy Żywiec w 2012 roku. znajduje się na stronie internetowej
jednocześnie informujemy, że Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach Delegatura w Bieisku-Białej zakwestionował niektóre zapisy ww. Uchwały
i Programu, w związku z czym Rada Miejska w Żywcu musi podjąć nową Uchwałę w sprawie
zmiany ww. uchwały, celem usunięcia przepisów przekraczających zakres delegacji ustawowej.
Po podjęciu ww. Uchwały, będzie ona dostępna na powyższej stronie.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat.
2, BGK a/a.
Do wiadomości:
1, BESKID ŻYWIEC Sp, z o.o. w Żywcu.
34-300 Żywiec, ui. Kabaty 2.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Folwark 8*

