Urząd Gminy

</

27-423 Baltów
woj. świętokrzyskie

U.G. Nr 605/2/2007r.

Bałtów, dn. 30.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r. Urząd Gminy w Bałtowie
informuje, że jest w trakcie opracowania uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Bałtów.
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<nqr inż Bogusław Mąka

U R Z Ą D GMINY
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
Tel. (041) 25-41-104,25-41-172
Fax25-41-236
000532027

Błiżyn, dnia 30.04.2007 r.

GK 6134/4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Wójt Gminy Bliżyn wyjaśnia co
następuje:
*"

Zjawisko występowania bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy nie jest powszechne.
Zdarzają się jednak przypadki porzucania zwierząt (kotów i psów) dla których staraniem tut.
Urzędu znajdowani zostają opiekunowie. Zdarzają się przypadki wałęsania psów. Są to
w większości zwierzęta posiadające właścicieli. W przypadkach tych ustala się właścicieli
i poucza o spoczywających na nich obowiązkach.
Na terenie gminy i powiatu nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt co stanowi problem
dla naszej gminy. Od wielu lat zwracamy się do najbliższych schronisk dla bezdomnych
zwierząt o zawarcie umowy na odbiór i przetrzymywanie zwierząt w schronisku. Jednak do
chwili obecnej nie udało nam się zawrzeć stosownej umowy. Zawsze deklarujemy ponoszenie
należnych opłat.
W ubiegłym roku mieliśmy problem z pozostawionym bez opieki psem (właściciel wyjechał).
Pies poddany został obserwacji. Zwierzę to było nadmiernie agresywne, co potwierdziła
Policja, jak również opinia lekarza weterynarii. Pies został uśpiony. Koszty za powyższe
poniosła gmina. Dużym problemem było również zgłoszenie przez mieszkańców potrzeby
odebrania 13 kotów jednej z mieszkanek naszej gminy. Pomimo uzyskania jednorazowej
zgody od schroniska na przyjęcie zwierząt, nie było podstaw do odebrania kotów ich
właścicielowi z Urzędu, ze względu na fakt, iż były zadbane, co potwierdził lekarz
weterynarii.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a.a.
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Ostrowiec Sw., 2007.04.20

Znak: TI - 22887 1 0 707

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
Ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, informujemy, że w 2006 r.
Gmina Bodzechów nie miała zawartej stałej umowy ani też nie zlecała
wyłapywanie bezdoniych zwierząt.
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URZĄD MIASTA l GMINY
w Bodzentynle

26-010 Bodzentyn, ulSuchedntowsta 3
woj. świętokrzyskie

Bodzentyn, 2007-04-20

tel.311-66-11.31 i-W-10, fax 311-51-16

Nr BGK 70107/^07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim
Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
informuje, że z terenu naszej Gminy w 2006 roku zostało wyłapane 33 szt. psów
na co wydatkowano kwotę 4.620,00 zł. Wyłapywania dokonywała firma ze
Starachowic pn. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „BAREX" Kazimiera
Wajda, ul. Pasternik 15, 27-200 Starachowice.

Pełniący funfccj
Mii

BURMISTRZA
iny Bocfeentyn

URZĄD GMINY
28-210 Bogoria
woj. świętokrzyskie

tei.(0.15)8674086,fax(0-15)8674281

Znak:RGI-7620/24/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007 r.
- Urząd Gminy w Bogorii informuje, że:
1) wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianiem im dalszej opieki na terenie
Gminy Bogoria zajmuje się uprawniony podmiot Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Osiedlowa 5, 28-210 Bogoria
2) w 2006 roku zostało wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt Gminy Bogoria 5 szt.
psów
3) na w/w cel otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Bogorii w kwocie brutto 5 652 zł.
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Otrzymują:
JL adresat

2. a/a
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Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim A molem
ul. Garncarska 37 a
04~ 886Warszawa
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3. W 2006 rolo, pom=Siono koszty , Kwocie 14 895 A za 12 psów, za 2psy ziapanc
w m.esi^ach listopad - grudzień 2006 zapłata nastąpi na podstawie fakmt z bufct 2007.
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GMINA I MIASTO CHĘCINY
26-060 CHĘCINY, PL. 2 CZERWCA 4
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Chęciny, dnia 04.05.2007r.
Znak: BDG.III.5516/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15.03.2007r., Urząd Gminy i Miasta
w Chęcinach informuje, że:
e Gmina Chęciny w 2006 roku podpisała umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy Chęciny i ich przetyrzymanie
\\> Schrom c ku dla B^^domn^ck ^wi^r-^ot \*/ T^i^l^a^ln
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młoda 28
25-619 Kielce,
• z terenu Gminy Chęciny zostało złapanych 10 sztuk bezdomnych
psów,
• Koszt całego zadania wyniósł 9699 zł , przetrzymanie psa przez l
dobę wynosił 12,30 zł + VAT.
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UR2ĄO MfASTA i GMINY
Komenda Straży Miejskiej
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Chmielnik dn.28 maja 2007 r.

Znak: SM 5230/65/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garnacarska 37A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2007 r. informują,
iż 01.06.2005 r. została zawarta umowa pomiędzy tut. Urzędem
a Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych

Sp. Zoo Kielce

ul. Młoda 28, na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy
Chmielnik i ich przetrzymywanie w schronisku dla
Kielcach. Dnia

zwierząt w

01.12.2006 r na mocy w/w umowy zleciliśmy

RU.K, w Kielcach wykonanie usługi wyłapania bezdomnych psów
z terenu Gminy Chmielnik.
Na chwilę obecną nie dysponujemy informacjami o liczbie
wyłapanych i utrzymywanych zwierząt

w 2006 r, nie wystąpił

również koszt z tytułu zawartej umowy.
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Urząd Gminy w Czarnocinie
28-506 Czarnocin
woj. świętokrzyskie
tei. (041)35-12-016
NJP 662-10-48-928

Zn : RL : 6/07

Czarnocin dn, 23-03-2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Urząd Gminy w Czarnocinie w odpowiedzi na Wasze pismo z
dnia 15-03-2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt informuje, że
problem ten na terenie naszej gminy nie występuje.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul.ostrowlecka 40
27-440 Ćmielów
WOJ. $wł«t0krzy*lde

Rż.606/22/07

} \J

Ćmielów 02.04.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy udzielenia informacji publicznej na temat sposobów i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianych ustawa o ochronie zwierząt.
Na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2001 r, Nr.l 12,poz.l 198) w odpowiedzi na wasz wniosek z
15 .03.2007r /wpłynęło dnia 21.03.2007r/ Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
informuje:
- w 2006r. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie nie miał podpisanych stałych
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie udzielał zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- w 2006r. na terenie Gminy Ćmielów nie wyłapywano bezdomnych zwierząt

SEKRETARZ MIASTA i GMINY

Otrzymują;
l .Adresat
2.A/a

mgrlni
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

<gmina@dzialoszyce.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
28 marca 2007 12:15
dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy Działoszyce informuje:
ad. l Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach.
ad. 2 W 2006 r. nie było przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt.
ad. 3 Nie poniesiono kosztów.
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Górno dn. 27.03.2007
Znak: ROŚ. 6052/5/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 roku Urząd Gminy w Górnie informuje:

Ad. l
Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt, udzielała zleceń.
Ad. 2
W roku 2006 Gmina zleciła wyłapanie 39 psów,
Ad, 3
Koszt realizacji całego zadania to: 7800 zł, słownie - siedem tysięcy osiemset złotych

/

U R Z Ą D GMINY
w Imielnie
woj. Świętokrzyskie

98-313IMIELNO

Imielnodnia26.03.2007

tel./fax 385-12-10; 385-12-29

Znak: RPE 6052 1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Imielnie w odpowiedzi na wniosek dotyczący opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem z dnia 1 5 marca 2007 r.
informuje, że na terenie gminy w 2006 r. nie były podejmowane działania
związane z wyłapywaniem zwierząt i ich opieka ponieważ nie zachodziła taka
notrzeba.

Zygm

U R Z Ą D MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33
000523726
IUIT-ll-6236/8/07

Jędrzejów,2007-04-02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie informuję, że
1. Gmina Jędrzejów od 1999r ma podpisaną umowę na wyłapywanie i transport
bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Jędrzejowie oraz
umowę z 1999r z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach na
przetrzymywanie psów w schronisku w Dyminach.
2. W 2006 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska 42 szt. psów.
3. Łączny koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2006 - 37.882,08 zł
w tym przetrzymywanie psów w schronisku - 32.882,08 zł i 5.000,00 zł
transport

i wyłapywanie.

Płatność realizowana jest

każdorazowo za

umieszczenie w schronisku na podstawie faktur.
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Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Rozwoju Gospodarczego
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

tel. (0-41) 352-19-37 fax (0-41) 352-19-56

Kazimierza Wielka, dn. 2 kwietnia 2007

Znak: RG-7015-12/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. dot. sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informujemy, że posiadamy podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, które posiada schronisko dla zwierząt.
Ponadto w 2006 r. Przedsiębiorstwo to wyłapało z terenu gminy
8 bezdomnych zwierząt. Koszt wyłapania łącznie z usługą schroniska wyniósł
7288,15 zł za 7 bezdomnych psów. Natomiast 8 został zabrany w miesiącu grudniu
dlatego faktura i płatność miały miejsce w 2007 r.

Z Dowajżanie

L up./BUKMis i

ZA

Wydziału

inż. Kazimierz Śliwakowski

$v\/
Klimontów-dnia 2007-03-23

R-6052-10-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy
w Klimontowie informuje,co następuje:
l. W roku 2006 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
zanotowano jeden przypadek wyłapania bezdomnego psa i utrzymywania na koszt gminy na
kwotę-176.90 zł /rachunek lek.wet. , za karmę/.

Otrzymują:
lx-adresat
lx-a/a

OrlYJLJLJLN t
29--1.2O
KLUCZEWSKO
LJ l. S p ó ł d z i e l c z a J. 2
Cel. (O--4-4) 781-42-46; 781-42-4-4
fax (O-44) 781-42-24
woj. świętokrzyskie
Identyfikator OOO5348^2

Kluczewsko 2007.03.26

Znak: 0717/22/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy w
Kluczewsku informuje, że na terenie gminy nie było przypadku wyłapywania i utrzymywania
zwierząt na koszt gminy .
Z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów .

URZĄD MIASTA i GMUNi
26-200 KOŃSKIE
ul. Partyzantów ]

Końskie, 23.03.2007

Znak: UKO.GJ. 7 0 8 - 1 / 1 6 / 07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

FUNDACJI AZYL J POD PISM ANIOŁEM

ul. Guń carska 37A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2()07r. dotyczące udzielenia
odpowiedzi na temat sposobu i skutków wykonywania zadania polegającego na
opiece rad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem informuję:

Ad. pkt, l
Od 10.07.2005 r. do 10.07.2008r. Gmina Końskie ma zawartą umowę na
wyłapy>vanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy oraz ich
przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z Przedsiębiorstwem
Usług K omunalnych Sp. z o.o. w Kielcach ul. Młoda 28.
Ad.pkt.2
W 2006r. na terenie miasta i gminy Końskie wy łapa 10 29 bezdomnych
agresywnych psów, stwarzających zagrożenie dla mieszkeńców. 2 psy, które
pogryzły dzieci podane zostały obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny,
6 psów leczonych było z uwagi na zakażenie „ nosówką" lub potrącenie przez
samochody. Wyłapane oraz wyleczone zwierzęta odwożone były do schroniska
w Kielc ich.
Ad.pkt.3
Na realizację tego zadania w 2006r. wydatkowano 21.014,82 zł.
Należności regulowane były jednorazowo za wykonanie danej usługi.
Otrzymują:
1. Adres it
2. a/a
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URZĄD MIASTA I GMINY
W KOPRZYWNICY
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica
tel. (015) 847-66-02 fax. (015) 847-66-10
Znak: RS-6052/6/07

/
>
- "

Koprzywnica 26.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
informuje:
Ad 1) Gmina nie miała zawartej stałej umowy i nie udzieliła stałego zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
Na terenie gminy nie ma problemu bezdomności zwierząt. W roku bieżącym znaleziono
jednego młodego wilczura, który okaleczył się najprawdopodobniej przez wnyki. Prowadzący
prywatną praktykę w zakresie „Gabinet Weterynaryjny" w Koprzywnicy
Pan Zygmunt Kitliński przyjął zwierzę, zastosował nieodpłatnie leczenie zachowawcze
i usprawniające. Po uzyskaniu pełnej sprawności fizycznej wilczur został przekazany
rodzime, która przyjęła go do dalszego utrzymywania i ułożenia.
Ad 2) Nie realizowano.
Ad 3) Nie realizowano.
z up. Ęfturmłstrza

R

Otrzymują:
l . Adresat.
2. A/A.

URZĄD MIASTA l GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907
-1-

Znak: OSR 7080/3/07
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Kunów, dnia 03.04.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzątami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta i Gminy
w Kunowie informuje co następuje:
1. W 2006 roku gmina udzielała zleceń na wyłapywanie psów Zakładowi Usług
Miejskich w Ostrowcu Św., ul. Żabia 23. Zwierzęta były chwilowo
przetrzymywane na bazie Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie, ul. Partyzantów 47 po czym przekazywane były do Schroniska dla
Zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11 prowadzonego przez Mieleckie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt w celu zapewnienia im dalszej opieki.
2. W 2006 roku na terenie gminy wyłapano 8 psów, z tego 3 psy zostały
przekazane do schroniska w Mielcu, a 5 psów odebrali mieszkańcy gminy.
3. W 2006 roku całkowity koszt realizacji zadania związanego z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem wyniósł 4.241,25 zł. Forma
płatności za opiekę -jednorazowa płatność za umieszczenie w schronisku.

mgr inż. Ireneijsz Ożdżyński

-

Łoniówdnia27.03. 2007r

Znak: R.6052-5 707

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 15 marca 2007r
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Wójt Gminy Łoniów przesyła informację na zadane pytania
Ad l. Gmina Łoniów nie zawierała stałych umów ani zleceń w 2006r i nie prowadziła
wyłapywariia bezdomnych zwierząt jak również nie zapewniała im dalszej
opieki.
Ad.2. W 2006r nie prowadzono wyłapywania zwierząt z uwagi na brak takiej
potrzeby.
Ad 3. Mając na uwadze powyższe gmina nie poniosła żadnych kosztów.

Otrzymuje:
l x Adresat
l xa/a

Page l of l

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"UG Łubnice" <lubnice@wp.pll>
<biuro@psianiol.org.pl>
21 marca 2007 12:16
Bezdomne zwierzęta
Biuro Ochrony Ziwrząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W odpoweidzi na Wasze pismo z dnia 1 5.03.2007 rok uprzejmie informuję, że Gmina Łubnice jest gminą typowo rolniczą i nie występuje na jej
terenie problem bezdomności zwierząt.
Leszek Ziółek
Sekretarz Gminy

found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
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2007-03-23

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-365 Malogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

Małogoszcz 2007.04.12

Znak: Gk.7080/2/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Gancarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r. Urząd Miasta i Gminy
w Małogoszczu informuje, że zadanie pn. „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą ochronie zwierząt
wykonywane jest przez gminę w następujący sposób:
1. Gmina ma podpisaną stałą umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Małogoszczu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2006r. zostały wyłapane 3 bezdomne psy które zostały zabrane przez
osoby prywatne do dalszej opieki.
3. Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów.
4. Z budżetu gminy na 2007 rok została przeznaczona kwota 10.000. 00 zł
( słownie: dziesięć tysięcy) na wyłapywanie psów oraz umieszczenie ich
w schronisku).
5. W najbliższym czasie gmina podpisze umowę na umieszczenie
bezdomnych zwierząt w schronisku, gdzie będzie określony koszt
jednorazowego przekazania zwierzęcia do schroniska oraz forma zapłaty.

URZĄD Gfi/jJNY MASŁÓW
woj. świętokrzyskie
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2
N!P 657-17-48-114

5!«/

Masłów 2007-04-03

BiGP-6030/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r.( data wpływu 21.03.2005r.)
Urząd Gminy w Masłowie informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo osób
zamieszkujących na terenie gminy - w związku z zagrożeniem wynikającym ze
strony zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało - postanawia się o
wyłapywaniu ich i umieszczaniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych w roku 2006 zostało powierzone na
mocy zawartej Umowy - Zlecenie pomiędzy Gminą Masłów a
Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym „BAREK" ul. Pasternik 15,
27-200 Starachowice.
2. Koszt realizacji zadania w 2006r. wyniósł 3 900,00 zł. Należność za
wykonanie usługi dokonywana jest w formie polecenia przelewu, w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na wskazane
przez wykonawcę konto bankowe.
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S K/

ul. LJrT^dniegK r•: l o
26-085 Miedziana Góra
skle

Miedziana Góra 2007-03-27

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

Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W

odpowiedzi

na

Państwa

wniosek

w

sprawie

j.w. po

uzyskaniu danych z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze
informuję, że :
Ad. 1. W 2006 r. nie była zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych
psów,

ponieważ

z

takich

usług

korzystamy

sporadycznie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach wykonało usługę
po telefonicznym zgłoszeniu.
Ad. 2. W 2006 r. wyłapano l psa. Na koszt Gminy nie były utrzymywane
żadne zwierzęta.
Ad. 3. Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 243,82 zł brutto.

mgr inż.

URZ \DGMINY

MiRzec

87-220 Mttzac, <«!. 2M3-033
WOJ. świętokrzyskie

Znak: IGK-7062/1/07

Mirzec, 29. 03. 2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" - Urząd
Gminy w Mircu wyjaśnia, co następuje:
- w roku 2006 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Mirzec, natomiast udzieliła jednego zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu „BAREX" Kazimiera

Wajda z siedzibą w

Starachowicach ul. Pasternik 15. Zlecenia dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły
Podstawowej w miejscowości Trębowiec wobec zgłaszanego przez rodziców zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci w drodze do i z szkoły
- na podstawie w/w zlecenia dokonano w 2006 roku wyłapania 7 psów
- koszt realizacji zlecenia w formie jednorazowej płatności wyniósł l 050 zł.
Z poważaniem

URZĄD GMINY
ul. Centralna 9
26-080 Mniów

Mniów, dnia 26.03.2007 r.

pow. kielecki, woj. świe

Znak:GKOS.III.6052-12/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Gminy w Mniowie
informuje:
1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina udzielała zleceń dla Schroniska dla Zwierząt
w Kielcach.
2. Łącznie w 2006 r. na koszt gminy było utrzymywanych 4 psów w Schronisku dla
Zwierząt.
3. W 2006 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 2 873,13 zł..Za umieszczenie psa w
schronisku gmina płaciła koszty przez okres 3-ch miesięcy.

Z up. WdjTA
Kierownik referafulgołpodarki
Komunalnej i oci/ony śrbdowiska

Paue l of 1

Tadeusz Wypych
From:
To:
Cc:
Sent:
Subject:

"ZGK Morawica" <zgk.m@wp.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
16 kwietnia 2007 08:45
Informacja

W odpowiedzi na złożona prośbę dotyczącą udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy ul. Kielecka 38 26-026 Morawica (tel. 041 31 14 795) informuje :
1. ZGK miał w 2006 roku podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Morawica
i ich przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielacach z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o o. Kielce ulModa 28;
2 w 2006 roku z terenu gminy Morawica wyłapano 15 bezdomnych psów, które zostały umieszczone
w schronisku.
3 łączny koszt wyłapania psów w 2006 roku wyniósł 15471,69 zł w tym: cena netto za przetrzymywanie
psa przez 1 dobę 12.30 z ł , badanie weterynaryjne psa cena netto 5,00 zł, 1 roboczogodzina łapacza
lub kierowcy cena netto 31,00 zł ,cena netto za 1 km dojazdu 1,65 zł.
Z iMrażaniem Marzena Lis

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
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^^g^i|®.(Kro 1M7/2007
woj.
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Nagłowice 2007-10-04

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,, Urząd Gminy w Nagłowicach informuje jak niżej :
1. Gmina Nagłowice nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub
zapewnienie im dalszej opieki. Jeżeli taki przypadek jest, zlecamy każdorazowo
osobie prywatnej zajmującej się tymi sprawami zamieszkałej w miejscowości
Jędrzejów.
2. W roku 2006 były to 2 przypadki wyłapania bezdomnych zwierząt / psy/, płatne
gotówką po uprzedni wystawieniu rachunku opiewały na łączną kwotę 160,00 zł.
Zwierzęta zostały ulokowane u osób prywatnych, którzy wyrazili chęć ich zabrania.

f ustaw
Zastępca Wójta

>w
U R Z Ą D GMINY
wOPATOWCU

A A r\A onn-7

„

ui Rynek3,28-520 opatowiec

Opatowiec dn. 11.04.2007r.

pow. kazimierski
woj. świętokrzyskie
tel./fax (041) 351-80-52, 351-80-31
= GON 000545277 NIP 662-147-35-25

RG.604/5/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku dot. udzielenia informacji
publicznej

na temat sposobu

i skutków wykonania

zadania

„opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" - Urząd Gminy w Opatowcu
informuje,że w 2006 roku porzuconych zostało 6 psów, które znalazły opiekunów
w naszej gminie.
W związku z tym Gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt, jak
również nie ponosiła kosztów związanych z płatnością za opiekę.
Aktualnie nie zachodzi potrzeba otwarcia schroniska.

WÓJT OMIN

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
0 0 0 5 2 5 3 8 1

Opatów, dnia 2007.03.26

Znak: RG 7081/5/2007
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 W a r s z a w a
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r
dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2006, Urząd Miasta i Gminy w
Opatowie informuje:
W oparciu o ustawę o ochronie zwierząt, Uchwałą Nr XIX/109/2000
z dnia 7 czerwca 2000 r Rada Miejska w Opatowie ustaliła zasady i warunki
wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie miasta i gminy Opatów.
Zasady te są przez Urząd bezwzględnie przestrzegane.
Dane dot. 2006 roku
l. W roku 2006 Gmina Opatów posiadała zawartą umowę / nadal
obowiązującą/ z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp z o.o.
w Kielcach , ul. Młoda 28 , które prowadzi Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach - Dyminach, w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Opatów i
przetrzymywanie ich w schronisku w Dyminach.
2. W roku 2006 z terenu miasta i gminy Opatów zostało wyłapanych
przez pracowników w/w przedsiębiorstwa i zabranych do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach 18 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 18.996,06 zł.
Wszystkie wydatkowane środki finansowe pochodziły z budżetu
Gminy.
4. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami - zgodnie z podpisaną
umową, o której mowa w punkcie l , Gmina Opatów uiszcza do
schroniska należności, na które składają się:
a), opłata za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dowiezienie ich do

schroniska, liczona jako praca łapacza i kierowcy oraz za ilość
przejechanych kilometrów przez samochód dostawczy,
b), opłata za przetrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt w
schronisku przez okres 60 dni, licząc od daty ich wyłapania.
Jest to stawka dobowa za każde zwierzę + opłata za badania
weterynaryjne, również za każde zwierzę.
Po tym terminie zwierzęta stanowią własność schroniska.
Schronisko wystawia faktury po umownym okresie przetrzymywania zwierząt
tj. po 60 dniach . Gmina reguluje faktury w terminach płatności wyznaczonych
w tych fakturach.

/l

B

n

ISTRZ

mgr Krystyna Kielisz

URZĄfcł MIASTA I GMINY
w Osieku
28-221 Osiek, Rynek l

S^

tel. (0-15)867-12-03
w o j . świętokrzyskie

Osiekdn.l3.04.2007r.

B.R.III.7614/17/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
UL Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 marca 2007 roku dotyczącym udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Osieku poniżej udziela odpowiedzi na zawarte
w piśmie pytania:
1. W roku 2006 Gmina Osiek nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywania zwierząt bezdomnych.
2. Gmina nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt
bezdomnych.
3.Gmina nie ponosiła kosztów za opiekę zwierząt, gdyż nie umieszczała bezdomnych
zwierząt w schroniskach.
Burmistrz
Miasta i. Gminy

URZĄD MIASTA

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.03.2007r.

ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Znak:kł£\MV

"""" '

\

Pan Tadeusz Wypych
WICEPREZES ZARZĄDU
BIURA OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 roku podaję poniżej dane za rok 2006
dotyczące realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania :
•

liczba wyłapanych psów na terenie miasta
- 53 sztuki,
a ponadto : l ślepy miot szczeniąt, 4 ślepe mioty kociąt.
Ogółem koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do Lecznicy
dla Zwierząt lub do Schroniska dla Zwierząt za rok 2006 wyniosły 18.959,40 zł.
• liczba psów dowiezionych do Lecznicy dla Zwierząt w Szewnie - 41 sztuk; ponadto
4 ślepe mioty kociąt i l ślepy miot szczeniąt.
w tym :
- eutanazji poddano- 3 nieuleczalnie chore psy, l kota po wypadku /stan agonalny/,
4 ślepe mioty kociąt i l ślepy miot szczeniąt,
- leczeniem objęto 4 bezdomne psy
- obserwacji w kierunku wścieklizny poddano 3 psy z uwagi na pogryzienie ludzi.
Ogółem koszty za świadczone przez Lecznicę usługi weterynaryjne w 2006 roku wyniosły
7.516, 75 zł,
• liczba psów odwiezionych do Schroniska dla Zwierząt w Mielcu - 42 sztuki
• liczba psów, którymi zaopiekowały się osoby fizyczne - 8 sztuk.
Ogółem koszty utrzymania zwierząt w Schronisku za rok 2006 wyniosły 26.400 zł.
Łączne wydatki poniesione przez Gminę w roku 2006 związane z zapewnieniem opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem wyniosły 52.876,15 zł.
Zadanie było realizowane w oparciu o zawarte poniżej umowy :
1. Zarządzenie Nr 1/138/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
24 lutego 2006 roku dot. wyłapywania i transportu przez Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim bezdomnych zwierząt w roku 2006,

2. Umowa Nr 41/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku ze Schroniskiem dla Zwierząt w Mielcu
na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt/ umowa 3- letnia/,
3. Umowa Nr 16/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. z Lecznicą dla Zwierząt w Szewnie
na świadczenie usług weterynaryjnych w 2006 roku.

im
Ożarów, dn. 14.05.2007r.
GKM. 7140/3/07r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02 maja 2007 roku w sprawie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
przesyła w/ w dane tj;
Ad.l. Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.
ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
Ad.2. W 2006 roku zostało wyłapanych 35 szt,
Ad.3. Koszt realizacji tego zadania w roku 2006 wyniósł 35.545,00 zł, płatność za opiekę
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

totr

URZĄD GMINY W PAWŁOWIE

si/t/

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
tel. (41) 272-16-14, (41) 272-16-86,
(41) 272-16-79, fax. (41) 272-16-70
e-mail: urzad@gmina-pawlow.pl

JRZĄD

GMINY

www.gmina-pawlow.pl

w Pawłowie
27-225 PAWŁÓW k/Wierzbnika
woj. świętokrzyskie
tel,/fax 041-27216 70,041-27216 79

Pawłów dnia 22.03.2007 r.

Zn:RROSiSO-6074-2/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007 r.
Urząd Gminy w Pawłowie informuje, że nasza gmina posiada podpisaną stała umowę w
zakresie odłowu bezpańskich psów z terenu gminy Pawłów z Przedsiębiorstwem UsługowoHandlowym „BAREX" Kazimiera Wajda, 27-200 Starachowice ul. Pasternik 15.
W 2006 r. wyłapano na terenie gminy 20 szt psów. Były to psy, które zostały potrącone przez
samochody, chore i agresywne.
Wydatkowano na ten cel kwotę 2952,0 zł.

Z poważaniem.
/ójtć

mgr Matek Wojtas
Sekretarz/Gminy

URZĄD GMINY W PAWtOWIE

posiada

CERTFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN-EN ISO 9001:2001
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woj. świętokrzyskie
26 - Coc P i e k o s z ó w
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(3)

Piekoszów dnia 23.03.2007r

Nr.RGG.6052/4/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 W A R S Z A W A
ul.Garncarska 37a
W związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007r o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy
w Piekoszowie informuje:
- Gmina Piekoszów w roku 2006 udzielała jednorazowych zleceń dla schroniska
w Kielcach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- w roku 2006 wyłapano 17 bezdomnych psów i przekazano do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach ul. Ściegiennego 206 na koszt Urzędu
Gminy.
Koszt realizacji całego zadania za umieszczenie w schronisku wyłapanych psów
wyniósł 5.600,00 zł.
Forma płatności przelewem.
Z up. Wtfjta

&r~

mgr inż. Grażytia Otfinowska
Z-ca Kierownika
Referatu Inwestycji i Rolnictwa

URZĄD

G&4&MY

26-015 PIERZCHNICA

woj. śwaetokrzyskiP
Znak: 7062/2/07

Pierzchnica, 5.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r. informuję, że Gmina
Pierzchnica w 2006r. nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki. W 2006r. nie
wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych zwierząt.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Monika Pawlik
Kierownik Referatu Inwestycyjnego

!>V\/
Urząd Miejski w Pińczowie

Pińczów, dnia 23.03.2007rok
OŚiGM.VII.7050/3/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 roku Wydział Ochrony
Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie informuje,
iż w 2006 roku nasza gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych w Kielcach na świadczenie usług polegających na wyłapywaniu
bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Pińczów oraz przetrzymywaniu ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
W roku 2006 zostało wyłapanych 19 psów. Koszty usługi schroniska i
weterynaryjnej wyniosły 22.377,61 zł.
Opłata za przetrzymanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierana
była jednorazowo za 60 dni, licząc od daty ich wyłapania.
Rozliczenie z wykonawcą następowało na podstawie faktury, za
jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Otrzymują:
1-Adresat
a a
2
*" a'/a

Gospod*rtó Mtontom

MIASTA l
ul. Ruszczańska Nr 27
28-230 POŁANIEC
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
IM/ PK/7061/07/2007

Połaniec 2007.03.26.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy
w Połańcu udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. l Na terenie Miasta i Gminy Połaniec usługi komunalne świadczy Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu które ma podpisaną umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Kielcach.
Ad. 2 Liczba wyłapanych zwierząt w 2006 roku wynosi 15 szt.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 15 715, 37 zł są to koszty złapania dowiezienia
do schroniska, przetrzymania w schronisku, usługi weterynaryjnej.

Z up. BURMISTRZA
inż. Mirosław Szczukiewicz

Sl/l/
flPR 11 '07 08:39 URZflD..GMINY. . RRDKOW

+34 3541120 21

TO: 6158763

URZĄD GMINY
29-135 Radkńw 9'J
1

rei. (O 34! 354 1 20
N l p 577 i«j.4fi-^«7

Radków dn, 11.03.2007

Nr.GKGiR.V .6134/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15,03.2007 r Urząd Gminy w Radkowie informuje, że
w roku 2006 Gmina nie miała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im dalszej opieki, W związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów
związanych z tym zadaniem.

Z u p. V / O , . / T A

P01

WÓJT
RADOSZYCE
ul.GMINY
Żeromskierro
28
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie

Rados7vce 2UU/-U3-29
2007 01 29
KadOSZyce,

Znak:ROS.6134-l/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007r. informuję, że Gmina
Radoszyce nie podpisała na stałe umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Nie udzielała również zlecenia żadnemu podmiotowi na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Otrzymuje:
l .Adresat
2.a/a

Z poważaniem

U RZĄD GMIN Y W RAKOWIE
26-035 Raków
ul. Ogrodowa Nr l
tel./fax 353 50 18

^

RUGON 00(1540191, Nil" 61)?-17-40-696

Raków dnia 26.03.2007r

AG. 0712/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. w sprawie informacji o sposobie
wykonania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy
w Rakowie informuje, że nie zawierano umów ze schroniskiem dla zwierząt,
natomiast w razie potrzeby zlecano wyłapanie bezdomnych zwierząt (dot. 2005 r).
W 2006 r. nie zachodziła konieczność zlecania wyłapywania bezdomnych
zwierząt w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów.

UKZĄD

26-242 Ruda
woj. śwł<?tokrzystae

j Maleniecka 22.03.2007r.

Ruc a

Znak:RO-6Ó52/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej przesyła
następujące informacje.
1. W roku 2006 gmina nie posiadała żadnej umowy stałej oraz umowy zlecenia w sprawie
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
2. W roku 2006 gmina nie organizowała wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie ponosiła
żadnych kosztów związanych z ich utrzymaniem, opiekom.

Zup

vv oj Ł a

Gminy

WÓJT GMINY RYTWIANY
28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 1.
pow. staszowskt
Rytwiany,dnia 2007.03.26

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia
15.03.2007r dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuje, że:
- gmina Rytwiany posiada umowę Nr.8/S/2005 zawartą w dniu 10.07.2005r
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z o.o Kielce ul.Młoda 28 na
„Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Rytwiany i ich przetrzymywanie
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach"
- W/w umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia
wyliczonego w oparciu
o ustalone w umowie ceny jednostkowe. Opłata za przetrzymywanie każdej szt.
zwierzęcia w schronisku pobierana jest jednorazowo za 60 dni .
- W okresie obowiązywania umowy gmina nie korzystała z usług ,które są
zakresem umowy. Wszystkie bezdomne psy zgłoszone do tutejszego urzędu
Gminy znalazły miejsce u zainteresowanych rolników z terenu Gminy. Takich
przypadków odnotowaliśmy zaledwie kilka.

mgr Grz

URZĄD GMINY

? 7-580 Sadowię, Powiat Opatowski
woj. świętokrzyskie
teł./fax 0-15 869-24-37
''P 863-10-57-611, REGON 000549909

Sadowię 29.03.2007r

RGR.III./6052/5/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Sadowiu w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r dotyczące
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuje, że na terenie Gminy Sadowię problemy poruszone w punktach
od l do 3 nie występują.
Zup. WÓJTA GMINY
' U/'l/

i•

'edlikowsk
ARZ GMINY

27

"6

skie
Samborzec 2007.03.27

Zn. RLS 6052/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Samborcu informuje,
1. czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki ?
Ad 1) - nie było bezdomnych zwierząt
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach
utrzymywanych na koszt gminy w 2006 roku ?

wyłapywanych

i/lub

Ad 2) - nie ma ( brak wniosków z terenu gminy )
3. Jaki był w 2006 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) ?
Ad 3) - nie było kosztów.

Otrzymują:
1) Adresat
2) A/a

.Wójl
Jadwiga

k
Sekretarz Gminy

1U
l
v.

Sandomierz, 17-04-2007r.

'

NK 7080-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA .

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-03-2007r. dotyczące sposobu wykonywania
zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję co następuje :
- w roku 2006 gmina Sandomierz miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych w Kielcach której przedmiotem było wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych psów w schronisku,
- w roku 2006 zostało złapanych i przewiezionych do schroniska w Kielcach 18 bezdomnych
psów,
- koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 15.000.zł płatne jednorazowo po
przeprowadzeniu akcji wyłapywania psów.

NACZBLN
in Sękul

Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

RGS-6134/9/AM/07

Nowiny. 26.03.2007r.

GMINA

FAIR PLAY
2005

Sekretarz Gminy
tel. (41)347-50-20

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A.

Skarbnik Gminy
tel. (41)347-50-30
Prawny
1)347-50-26
Biuro Obsługi
Rady Gminy
Promocja, Turystyka,
Rozwój
Informatyk
tel. (41)347-50-25
Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41)347-50-55
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41)347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41)347-50-51
Działalność
gospodarcza
tel. (41)347-50-53
Ewidencja Ludności
tel. (41)347-50-54
Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przs strzennego,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41)347-50-80
tel. (41)347-50-83
tel. (41)347-50-85
Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41)347-50-70
tel. (41)347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41)347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41)347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41)347-50-77
Referat Finansowy
Kasa
tel. (41)347-50-31
Księgowość
tel. (41)347-50-33
Płace
tel. (41)347-50-35
Podatki l Opłaty
tel. (41)347-50-37
tel. (41)347-50-38

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007r.
dotyczącego
sposobu
i
skutków
wykonywania
zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy SitkówkaNowiny informuje że:
1. w minionym 2006 r. gmina miała zawartą stałą umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach
prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach
przy ul. Ściegiennego 203.
2. na zlecenie Naszego Urzędu Gminy zostało wyłapane w 2006r.
18 szt. psów, którym zleceniobiorca zgodnie z zawartą umową
zapewnił dalszą opiekę.
3. koszt związany z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt
i zapewnieniem im dalszej opieki w minionym 2006r, wyniósł
kwotę 18245,45 zł , co w przeliczeniu na wyłapane jedno
bezdomne
zwierzę
stanowi
średnio
1013,64
zł.
Za wykonanie zlecenia dokonujemy płatności przelewem,
zgodnie ze stawkami przyjętymi w zawartej umowie, w ciągu 14
dni od otrzymania faktury.

a

ASTAI GMnW
28 - 530 S K A ,„ B M ' F R Z
ui. T.
tai. (041)3529',. -.:
P 000 530 198; NiP §62-00-64-045
BID 7000/12/07

Skalbmierz, 2007.05.14.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04:866 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Urząd Miasta i Gminy 28-530 Skalbmierz, ul.T.Kościuszki l w odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie „ uprzejmie informuje :
l .W roku 2006 gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki, a pojedyncze zlecenia nie były przyjmowane przez schroniska ze
względu na brak miejsc.
2.Nie było w 2006r. zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy.
3.W 2006r. gmina nie poniosła kosztów realizacji zadania.
BU

URZĄD MIASTA
26-110 Skarżysko-Kamienna
WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNAtNf" '

GK.7082- 10/2007

Skarżysko-Kamienna dn. 02.04.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2007r. Urząd Miasta SkarżyskoKamienna uprzejmie informuje, iż w 2006r. :
- posiadaliśmy stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Ochotniczą
Strażą Pożarną ze Skarżyska-Kamiennej,
-

posiadaliśmy umowy na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych
na bezdomnych zwierzętach z dwoma weterynarzami z terenu naszej gminy,

-

wyłapaliśmy na terenie naszej gminy łącznie 105 sztuk bezdomnych zwierząt,

-

łączny koszt wyłapania bezdomnych zwierząt wyniósł 26.250 zł.,

- łączny koszt prowadzenia usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach
wyniósł 15.670,87 zł.,
-

łączny koszt prowadzenia zadania „zapobiegania bezdomności zwierząt" w
2006r. wyniósł 41.920,87 zł.
Z poważaniem

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

Z up, ^zytjenta Miasta
mgr i

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Dróg

URZĄD GMINY
w Słupi ( J ę d r z e j o w s k i e j )
28-350 S>m>ia ( J ę d r z e j o w s k a )
w«.j, Ś w i ę t o k r z y s k i e
t e i " ( 0 4 1 ) 381-60-24
NIP656-18-17-670

Nr. RGG- 7080/1/2007

Shipiadn. 07.05.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 W a r s z a w a
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r w sprawie udzielenia
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w
Słupi Jędrzejowskiej uprzejmie informuje , iż na terenie Gminy nie było
w 2006 roku bezdomnych zwierząt.
Gmina Słupia Jędrzejowska nie ma zawartej Umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, ponieważ dotychczas takie przypadki nie występowały

Zastęp
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U R Z Ą D GMINY
w Smykowie

26-212 Smyków, pow. konecki

,d

ów dma

'

i8

22.03.2006 r.

Zn:GG-7600/I/3/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 - Warszawa

Urząd Gminy w Smykowie informuje, że w 2006 roku Gmina Smyków
nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również, nie
zlecała żadnej firmie wykonania takiego zadania.
Jednocześnie informuję, że w 2006 roku Gmina Smyków nie miała problemów związanych
z wałensającymi się bezdomnymi zwierzętami. W związku z tym, Gmina nie ponosiła kosztów
związanych z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

ZASTĘPQAWÓJTA
inż.

•j

KrfifizfdfSzczypiór

URZĄD GMINY
w Sobkowie

28-305 Sobków, Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Sobków 2007 - 03 - 29
Znak: GR- 6072/ 4 / 2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że Gmina Sobków w 2006r. posiadała
stałą umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kielce, ul. Młoda 28, na ,, Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy
Sobków i ich przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Kielcach".
W 2006r. z terenu Gminy Sobków zostały wyłapane 3 sztuki psów.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 3 793,12 zł. i był regulowany na
podstawie faktur- przelewem.
Z ńp! Wójta Gminy
Sejbr/tare Gminy
f
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URZĄD MIEJSKI

w Starachowicach
WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ, LOK ai OWE j t DRÓG

Starachowice dn. 2007.03.21

Znak: KLD.IY.4-7083/05/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję
informacje na zawarte pytania:
1) Gmina Starachowice zawarła w 2006 r. roczna umowę z Przedsiębiorstwem Usługo woHandlowym „BAREX" ze Starachowic na odłowienie bezdomnych zwierząt z terenu
miasta;
2) Urząd Miejski w Starachowicach nie dysponuje dokumentami zawierającymi zbiorczą
ewidencję odłowionych bezdomnych zwierząt w 2006 r., według szacunkowych danych
odłowiono 158 szt.;
3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł 16.976,-zł w 2006 r., płatność odbywała się w
danych okresach rozliczeniowych w formie dokumentów płatniczych.
NACZELNIK
•Wydziału Gospodarki Komunalnej,
•i!-v»iowej i Dróg

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowic
IKOS 111-7050/26/07

Staszów, 2007-03-27

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu
pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji dotyczącej

wyłapywania

bezdomnych zwierząt z terenu naszej Gminy w 2006 roku uprzejmie wyjaśniam, iż Gmina
Staszów posiada stałą umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Młoda 28, 25-619 Kielce tel. 041 345 07-81na wyłapywanie bezpańskich psów na terenie
gminy i ich przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzą w Kielcach
ul. Ściegiennego203, tel. 041 361-67-24.
W 2006 roku złapano i odwieziono do schroniska 30 szt. bezdomnych zwierząt za
łączną kwotę 30 000,00 zł. Przy realizacji przedmiotowego zadania przyjęto ryczałtową formę
opłaty tj. opłata naliczana po ustalonych stawkach za złapanie zwierzęcia, przewiezienie
do schroniska, przetrzymanie w schronisku, opiekę weterynaryjną.
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NIP 658-14-40-085

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.b.r., Urząd Miejski w Stąporkowie
informuje:
ad.l) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Stąporków
odbywa się na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr YIII/53/99 z dnia 30.04.1999 r.
Gmina - za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stąporkowie - zawarła stosowną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Kielcach (kserokopia umowy w załączeniu),
ad. 2) w 2006 roku wyłapano 12 bezpańskich psów,
ad. 3) gmina poniosła koszty utrzymywania w/wym. psów w schronisku w wysokości
13.061,40 zł. Ponadto u bezdomnych zwierząt (psy i koty) wykonano zabiegi
weterynaryjne, których koszt za 2006 rok wyniósł 375,60 zł.

Z-ea NaeEelaika Wydziału
\y(
mgr inż. Hmina Zawada

UMOWA
Nr £5/2004
W dniu W6;.?^Tf^X pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kielce ul.Młoda 28 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073861
(NIP 657-03-86-904, REGON 290416460) reprezentowaną przez osoby:
1. Sołecki Krzysztof- Prezes Zarządu
2. Agata Wojtasińska - Prokurent, Główna Księgowa
zwaną dalej „Wykonawcą" a
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie reprezentowanym

przez

Dyrektora - Czesława Michalczewskiego
Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
( NIP 658 - 02 - 01 - 036 , REGON .,
zwaną dalej „Zamawiającym"
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę p.n.:
„ Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Stąporków i ich przetrzymywanie w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach „

§2
1. O terminie wyłapywania, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę przynajmniej z
21 dniowym wyprzedzeniem
2. Do wyłapywania bezdomnych psów Wykonawca używał będzie urządzeń i środków nie
stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia, w szczególności chwytaki angielskie, dmuchawa
i siatka.
3. Transport zwierząt wykonywany przez Wykonawcę odbywać się będzie przystosowanym do tego
celu środkiem transportu Wykonawcy przy zapewnieniu warunków określonych w ustawie o
ochronie zwierząt.
4. Zamawiający zapewni, w razie potrzeby, pomoc lekarsko-weterynaryjnąw czasie wyłapywania
bezdomnych psów.
§3.
Opłata za przetrzymywanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierana będzie jednorazowo za
60 dni, licząc od daty ich wyłapania. Po tym terminie zwierzęta stanowią własność schroniska.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania wszelkich możliwości, aby wyłapane zwierzęta były
przekazane osobm zainteresowanym, które przyjmąje do swego gospodarstwa domowego.
Psy mogą być poddane eutanazji — wyłącznie w okolicznościach przewidzianych w art. 33 ustawy o
ochronie zwierząt (Dz.U nr 11 l/97poz. 784 z późn. zmianami).
§5.
Strony uzgadniają, że Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie wyliczone w oparciu o niżej
podane ceny jednostkowe:

- przetrzymanie psa przez l dobę
- badanie weterynaryjne psa
- eutanazja psa
- l roboczogodzina pracy łapacza
- l roboczogodzina pracy kierowcy

12,30 zł+ VAT
5,00 zł + VAT
wg aktualnych cen zakładu Weterynarii
31,00zł + VAT
31,00 zł + VAT
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URZĄD MIASTA i GMINY
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

Suchedniów,2007-04-20

Znak:GN-7050/II/l/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15 marca 2007 r. - Urząd Miasta i Gminy Suchedniowie informuje, że w 2006 r:
- gmina posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z podmiotem, który miał stosowne uprawnienia,.
- odłowiono 20 agresywnych psów i 5 kotów oraz zebrano 15 zabitych
zwierząt^
- koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 4.226,0 zł.

Z-CA BURMISTRZA
^anisław Andrzej Kania

URZĄD GMIN i TAKŁÓW
ć/-:il5 Tarłów, ul Rynek 2

j) 8385-111, tei./fax 8385-120

woj. świętokrzyskie
NIP 863-10-19-852

Tarłów 26. 03. 2007 r.

GT. OŚ/4300/1/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
04 - 886 WARSZAWA
UL. GARNCARSKA 37 A

Urząd Gminy w Tarło wie informuje, że 2006 roku nie
było przypadku i potrzeby wyłapywania bezdomnych
zwierząt, gdy zaistnieje taki przypadek mamy kontakt z firmą,
która mieści się w Ostrowcu Sw.

"p-

Wójt Gminy Wilczyc^
27-612 Wilczyce
świętokrzyskie
ZGK-7062/3/07

Wilczyce 23.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Wilczyce
informuje, że na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada umowy z podmiotem
uprawnionym w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i z tego tytułu nie
poniosła żadnych kosztów.
Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy Wilczyce nie ma większych problemów
związanych z powyższym zagadnieniem, jeżeli występuj ą to sporadycznie, a
bezdomne zwierzęta są przygarniane przez mieszkańców Gminy.

URZĄD G VI i IN
28-160 Wiślica

ul. Okopowa *
tel. 041-379-20-86, fax 041-3/9-,:'
NIP 655-138-87-18 REGON nnosy' • t
Znak: RS. 6052/7/07

Wiślica, dnia 03-04-2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Wiślicy informuje, że Gmina nie podpisywała umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nadmienia się, że dotychczas nie było zgłoszeń z terenu gminy
o bezdomnych zwierzętach. Wynikać może to z faktu, że Gmina Wiślica jest
gminą typowo wiejską i bezdomne zwierzęta, takie jak pies lub kot,
przygarniane są przez właścicieli gospodarstw rolnych.
Otrzymują:
(D Adresat

2. a/a
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.^J^OSZiOZOWA
/9-100 Włoszczowa, ni. Partyzantów i 4

tel. 041/3942669, 3942539
f ax 041/3942339

Włoszczowa26.03.2007 r.

1TROŚ. I. 7080/2/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Dotyczy: informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Urząd Gminy we Włoszczowie udziela informacji publicznej na zadane pytania w piśmie z
dnia 1 5 marca 2007 r.

Ad. l
Gmina Włoszczowa ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie
gminy Włoszczowa i ich przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Kielcach.
Umowa została zawarta w dniu l sierpnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Miejskim we
Włoszczowie a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach ul. Młoda 28.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje nadal.
Ad. 2
W 2006 r. na terenie gminy wyłapano 14 bezpańskich psów, które były utrzymywane przez
gminę.
Ad. 3
Koszt całkowity wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2006 roku wyniósł 13.501,66 zł plus
do zapłaty w 2007 r. kwota 3.415,40 zł (za trzy psy wyłapane w grudniu 2006r.)
Forma płatności - przelew po otrzymaniu faktury po 60 dniach przetrzymywania psów przez
schronisko.
Wielkości płacenia poszczególnych funkcji:
- przetrzymywanie psa za l dobę - 12,30 zł + VAT,
czas przetrzymywania - 60 dni,
- badanie weterynaryjne psa - 5,00 zł + VAT,
l roboczogodzina pracy łapacza - 3 1,00 zł + VAT,
l roboczogodzina pracy kierowcy - 3 ! ,00 zł + VAT,
samochód dostawczy za l km 1,65 zł + VAT.
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Wodzisław, dnia 28.03,2007r,
R.6134/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007r informuje, ze:
*

w 2006r. zostało zlecone wyłapywanie bezdomnych psów ŻUK w Sędziszowie, oraz
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Oddział Kielce,

t

*

w 20Q6r. zostało wyłapane 8 szt. bezdomnych psów,

*

koszt całego zadania wynosił 1200,00^, zapłata jednorazowa.

Pl

URZĄD GMINY
26-050 Zagnańsk
tel. 300-15-95, fax 300-13-73

Zagnańsk, dn. 20 kwietnia 2007r.

Znak: BÓR-7082/12/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że:
1. Wyłapywanie bezdomnych psów obywało się na podstawie umowy zawartej
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.
2. W 2006 roku wyłapano 25 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł 24.123, 53 zł. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.
Z poważaniem,

P. W O J
'Bogdan
p.o. Kierownik

/8<.'4c<wnictwa i Ochrony Środowiska

Przygotowała: B. Lisowska - 20.04.2007r., tel. 041 300 14 54

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost

ul. Żcromskiego 50
lei. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
N!P 864-12-03-126*REGON 000529077

Zawichost dnia 2007-04-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu
pod psim Aniołem
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście informuje:

Gmina Zawichost w 2006 roku nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Bezdomne zwierzęta o ile zaistnieje taka potrzeba wyłapywane są w formie udzielania indywidualnych zleceń
a następnie oddawane są osobom chętnym do sprawowania nad nimi opieki. W roku 2006 gmina nie poniosła
żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami, gdyż nie zaistniała taka
potrzeba.

Z up.
mgr inż. M< rlĄnt>6rnak
Sekret

;;::{!! i Gminy
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Subject:

<alakita@interia.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
28 marca 2007 10:54
[**SPAM**] Psi anioł

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
odpowiedzi na temat "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"Urzad gminy w Złotej uprzejmie wyjaśnia,Ze Gmina Złota nie
zawarła umowy z żadnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt .Urząd
kontaktował się z Przedsiębiorstwem Usług Komunaknych w Kielcach ,które
prowadzi duże schronisko dla zwierząt w Dyminach k.Kielc ale schronisko to
jest przepełnione i w związku z tym nie zawarli z naszym urzędem umowy
mamy zwrócić się z ponowna prośbą w drugiej połowie roku .W ramach
współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Kielcach prosiliśmy o
pomoc w znalezieniu schroniska i tu nasze starania nie powiodły się
Schroniska są przepełnione i nie mogą podpisać z nami umowy. W naszej
o-rajnje na dzień dzisiejszy nie ma problemu bezdomnych zwierząt,ściśle
y^Płpracujemy z mieszkańcami poszczególnych sołectw i policją jeśli
pojawią się bezdomne psy natychmiast są ropoznawane przez mieszkańców i
trafiają do właścicieli .Właściciele zostają pouczeni a nawat karani
grzywną za brak opieki nad zwierzętami/był jeden taki incydent/.
Na dzień dzisiejszy ten problem na szczęście nie występuje.
Z poważaniem insp.Alicja Kita

Jesteś kierowca? To poczytaj! >» http://link.interia.pl/f199e
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