
Baćkowice dnia 29.03.2011 r. SW

U r z ą d G m i n y

woj. świętokrzyskie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.2011 r. Urząd Gminy
w Baćkowicach informuje, iż w latach 2009 - 2010 nie zlecaliśmy
wyłapywania bezdomnych zwierząt występujących na terenie naszej gminy
w celu zapewnienia im opieki w schroniskach.
Dlatego też w latach 2009 - 2010 nie ponieśliśmy żadnych kosztów z tym
związanych.
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Oś. 6143.3.2011 Bałtów. dn. 28.03,2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos*

ul. Gancarska 37 A

04 - Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 201 Ir. /data wpływu: 15.03.2011/ -

Urząd Gminy w B altowi e informuje:

- W latach 2009/2010 Gmina Bałtów nie miała podpisanej umowy ze

schroniskiem pomimo podejmowanych prób, jednakże jesteśmy

zainteresowani utworzeniem schroniska.na terenie naszego powiatu,

- Od 2010 roku Gmina Bałtów ma podpisana umowę z Przedsiębiorstwem
I i i . o. Ł

Usługowo - Handlowym Grzegorz Rymarski z siedzibą ul. Pasternik 15,

Starachowice na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu

bezdomnych zwierząt,

- Koszty wyłapanych psów:

1) 2009 rok - l pies - 500 zł Zup. WÓ1JA„...
t*s -^r~^

2)2010 rok - l O psów - 3660 zł m^jm&^^a
SEKRETARZ GMim
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Znak: IKOSSG.IV.6140.04.2011

Bieliny,dn.21.03.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 15.03.2011 r.)

Wójt Gminy Bieliny informuje, że:

Ad. 1.

W 2009 r. i 2010 r. Gmina Bieliny zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich

przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach - Przedsiębiorstwu Usług

Komunalnych w Kielcach.

Ad. 2.

Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach Gmina przekazała:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dzień wykonania usługi

20.07.2009 r.

18.09.2009 r.

23. 12.2009 r.

27.05.2010 r.

15.07.2010 r.

19.08.2010 r.

06.09.2010 r.

Ilość wyłapanych
jednorazowo psów

1 pies

1 pies

1 pies

1 pies

4 psy

2 psy

1 pies

Koszt całkowity

1 395,84

1 293,60

1 338,28

1 254,95

1 016,39

2309,31

1 223,16

Ad. 3

Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach opłata

za wyłapanie i przetrzymywanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierana była jednorazowy

po okresie przetrzymywania psa w schronisku (nie dłużej niż 60 dni).

- ^ '



R Z Ą D GMINY
">-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
Tel. (041) 2541-104, 25-41-172

"ax 25-41-236 00053808?

OS.6140.11.2011

Bliżyn 21.03.2011 r.

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

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) informuję, że:

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2009 - 2010 prowadziła na podstawie

umowy z dnia 04.08.2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 283,

26-110 Skarżysko-Kam.

2) W 2009 r. wyłapano 6 psów, w tym dwa odebrano właścicielom na podstawie decyzji

wójta, utrzymywano na koszt gminy, a następnie przewieziono bezpośrednio do

nowych właścicieli. Opieką weterynaryjną objęto 6 psów oraz kotkę. Zakupiono

również karmę w celu dokarmiania bezpańskich psów.

W 2010r. wyłapano 2 psy, w tym jednego przewieziono bezpośrednio do nowego

właściciela. Opieką weterynaryjną objęto 15 zwierząt (12 psów i 3 koty). Zwierzęta te

zostały adoptowane przez nowych właścicieli. Zakupiono dla nich karmę.

3) Wydatki poniesione na realizację wyłapywania i utrzymania bezpańskich zwierząt:

- 2009r.: 4 620,62 zł,

- 201 Or.: 610,00 zł;

Wydatki poniesione na usługi weterynaryjne:

-w2009r.:2696,22zł,

- w 201 Or. :2 220,44 zł.

Opłaty regulowane są przelewem po wykonaniu usług. iia
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URZĄD GMI^7

ul. Mikob.b . ••!.:« 10
27-400 O»trov,-if>e Świętokrzyski

wcj. świc^St—'-ikie
MP 661-220-87-98, kc^ON 000534753

Ostrowiec Św., dn.21.03.2011 r.

Tl -60/11/2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam

informację o sposobie wypełniania zadań Gminy Bodzechów w zakresie zapewnienia opieki

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

1. W roku 2009 gmina udzielała zleceń na wyłapanie i umieszczenie w schronisku

bezdomnych zwierząt - Zakładowi Usług Miejskich z/s ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec

Św.

W roku 2010 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym z/s ul. Pasternik

15, 27-200 Starachowice.

2. W 2009 roku na terenie gminy wyłapano - 3 sztuki bezdomnych psów

W roku 2010 na terenie gminy wyłapano - 17 sztuk bezdomnych psów.

3. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł - 385,20 zł

W roku 2010 koszt realizacji zadania wyniósł-6222 zł.

Forma zapłaty - po każdej jednorazowej akcji zostaje wystawiona faktura.

ÓJTA

nczmarski



URZĄD MIASTA I GMINY
wBodzentynie

26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 3
woj. świętokrzyskie

tel. 41311 5511,41 311 5010, fax 41311 5114
NIP 664-15-28-123

Nr BGK7359.32.il

Bodzentyn, 2011-04-14

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje,
co następuje:

- Gmina Bodzentyn posiada zawarta umowę z Gabinetem Weterynaryjnym prowadzonym
przez P. Agnieszkę Łochowską z Suchedniowa ul. Mickiewicza 17 dotyczącą wyłapywania
i opieki nad bezdomnymi zwierzętami

- w 2009 roku na terenie naszej Gminy zostało wyłapane 38 szt. psów na które Gmina
wydatkowała kwotę 19.760 zł

- w 2010 roku z terenu naszej Gminy odłowiono 7 szt. psów za kwotę 3.640 zł.

Zup. ISTRZA

Inspektó^la^Hifony środowiska
i gospodarki komunalnej



URZĄD GMINY
w Bogorii

ul. Opatowska 13, 28-210 Bonr-Jp
tel. 015867-40-86, fox 015 867
M!P '^ó-10-i -.-116. RFP.CW Or

Bogoria, 30.05.2011 r.
ROŚ. 6134.05.11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia. 11.05.2011 r. udzielani informacji
publicznej na pytania zawarte w w/w wniosku:

Ad. 1.
W 2009 r. i 2010 r. pracownicy Gminy Bogoria zajmowali się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt oraz zapewniali im opiekę.

Ad. 2.
W 2009 r. wyłapano i utrzymano 2 bezdomne psy, a w 2010 r. wyłapano i utrzymano
3 bezdomne psy.

Ad. 3.
W 2009 r. koszty poniesione przez Gminę Bogoria wyniosły 5.360,48 zł, natomiast w 2010 r.
10.551,54 zł. W/w płatności za opiekę były realizowane w formie płatności ryczałtowych,
opartych na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z up. WÓJTA
Otrzymują: _ fflja,
1. Adresat Maria Kogut

k Vf- SEKRETARZ GMINY
2. A/a



s u/
URZĄD GMINY W BRODACH

27 - 230 Brody ul. Stanisława Staszica 3; www.brody.info.pl
tel./fax: (041) 271 -12-31,271-13-40, e - maił: gmina(a)brodv.mfo.pl

NIP 664 - 00 - 11 - 820

PB.7080/04/11 Brody 2011-03-25

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie informuję:

Ad. l
W roku 2009 Gmina Brody udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „BAREX" z siedzibą Starachowicach
przy ul. Pasternik 15. Natomiast w 2010r. została podpisana umowa z Zakładem Usług
Komunalnych w Sędziszowie na hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody
w schronisku w Borszowicach.

Ad. 2
> w roku 2009 wyłapano 49 szt. bezpańskich psów,
> w roku 2010 wyłapano 4 szt. bezpańskich psów.

Ad. 3
> w roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 8 691,00 zł,
> w roku 2010 koszt realizacji całego zadania wyniósł l 093,00 zł.

Opłata za wyłapanie bezpańskich zwierząt polegała na opłacie ryczałtowej, natomiast
opłata za opiekę uzależniona była od czasu przetrzymywanych zwierząt w schronisku.

Zup. WÓJTA

inż. Henryka tfjadyca
Kierownik

Planowania Przestrzennego
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska



URZĄD MIASTA I
w Busku-Zdroju _

Wydział Gospodarki
Komunalne], Utrzymania Mienia,
Ochrony Środowiska « Rolnictwa

Znak:GKMSR.6140.9.2011

Busko-Zdrój, dn. 25.11.2010 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 roku o udzielenie informacji publicznej

uprzejmie informuję, jak poniżej:

Ad.l

W latach 2009-2010 Gmina Busko-Zdrój miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Umowa ta została rozwiązana przez Schronisko

z wszystkimi gminami w województwie świętokrzyskim z dniem 15.11.2010 r.

Ad. 2

Z terenu Gminy Busko-Zdrój wyłapano i przetrzymywano w Schronisku w 2009 roku

26 psów, a w 2010 roku 4 psy.

Ad. 3

Z tytułu wyłapywania, transportu, badania weterynaryjnego i przetrzymywania psów (przez

okres 60 dni) w Schronisku Gmina Busko-Zdrój poniosła w 2009 koszty w wysokości

30 219,25 zł, a w 2010 koszty w wysokości. 4 853,98 zł.

Płatności dokonywane były okresowo, stosownie do realizacji usług.

Z up. BURMISTRZA
^f/mgr Krzysztaf/Guzikowski

Naczelni ff Wydziału
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GMINA I MIASTO CHĘCINY
26-060 CHĘCINY, PL. 2 CZERWCA 4
Tel :(041)315 10 06, (041) 315 11 36

FAX: (041) 315 1085
e-mail: geodezja; tf)checinv.pl, checinyfgicheciny.pl

http://vvvvw.checiny.pl

Chęciny, dnia 22.03.2011 r.
Znak:GNOŚR-V.6140.7.2011.E.J.

Biuro Ochrony Zwierząt

w Kielcach

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15.03.201 Ir. w sprawie udzielenia publicznej

informacji na temat sposobu wykonywania zadania pn. opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach uprzejmie

informuje że:

1. Gmina Chęciny w 2009 i 2010r. posiadała podpisaną umowę w zakresie, opieki

i przetrzymania psów z terenu Gminy i Miasta Chęciny ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Kielcach. Przedmiotowa umowa obowiązywała do dnia 31.12.201 Ir. Obecnie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które zarządzało schroniskiem pismem z dnia

13.10.2010r. znak: TTu/721/2010 rozwiązało w/w urno we z dniem 15.11.2010r.

2. Liczba psów przekazanych pod opiekę do schroniska wynosiła w 2009 roku - 22 sztuki,

natomiast w roku 2010 - 19 sztuk.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł 21520,65 zł natomiast w 2010r. wyniósł

15918, 31 zł. Opłata za przetrzymanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierana była

jednorazowo za 60 dni, licząc od dnia przekazania.
Z up. BUixivli,

inĄ Zuzanna /
Kierownik Ketara fu G

Nipruthomoki, Otmnny Środf



URZĄD MIASTA I GMINY
26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

te)./fax (041) 354-32-73

SM.5521.31.2011.DK

S W

Chmielnik, dnia. 14.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

informuje o ilości wyłapanych i przetrzymywanych psów z terenu Gminy Chmielnik przez

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach prowadzone Przez PUK Sp. z o. o., za lata

2009-2010. Tabela poniżej:

Lp

1

2

Rok

2009

2010

Numer faktury

PUK 000708
PUK 000 1764
PUK 000584

Ilość wyłapanych
psów

(jednorazowo)
4
7
4

Kwota za
jednorazową

akcję zł
4208,43
7225,91
4444,69

Kwota za
jednego psa

1052,10
1032,27
1111,17

Każdorazowo za schwytanie i umieszczenie zwierząt w schronisku Urząd Miasta i

gminy w Chmielniku płacił jednorazowo za każdą akcję. Schronisko dla bezdomnych

zwierząt w Kielcach prowadzone Przez PUK. Sp. z o. o 15 listopada 2010 r. zerwało umowę z

Urzędem MiG w Chmielniku na wyłapywanie psów z terenu gminy Chmielnik.

A N T
Straży

mgr~Zbigt*few Kępa

B u r n

Ja ros ta



URZĄD MiA^/n
ui. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
woj. świętokrzyskie
Oś. 1431.1.2011 Ćmielów 22.0$.2014r.

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

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.Nr.l 12 ,poz.l 198 z 2001 r.) w odpowiedzi na wasz
wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej sposobów i skutków
wykonywania zadania opieki bezdomnym zwierzętami przewidzianego ustawą
0 ochronie zwierząt na terenie Gminy Ćmielów, Urząd Miasta i Gminy w

/•

Ćmielowie informuje:
1 .Gmina Ćmielów nie posiadała podpisanej umowy na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2009r. ,a realizacje zamówień odłapania
bezdomnych psów dokonywał Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu S w.
Natomiast w roku 2010r.podpisaliśmy taka umowę z przedsiębiorcą PUH
Grzegorzem Rymarskim, ul.Pasternik 15,27-200 Starachowice.

^2.Na terenie gminy Ćmielów w 2009r. wyłapano 4 psy, natomiast w 2010r.
16 psów.
3.Koszt realizacji wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ćmielów w
2009r.wynosił: 1083 złote , natomiast w 2010r. wynosił: 5856 zł.
Płatność była uregulowana na podstawie dostarczonej faktury.

Otrzymują:
1 .Adresat
2 a/a z UP- BURMIS5r —3S—

mgrmż. TbdeusChmielecki



URZĄD MIASTA I GMINY
26-021 Dalessyos P!ac Staszica 9
tel./fax041 317-16-94, 317-16-93

woj. świętokrzyskie
Znak: GMR. 6140.5.2011

Daleszyce, 2011.04.01

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach udziela następujących
odpowiedzi:
1. Gmina Daleszyce w roku 2009 i 2010 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

zapewnienie im opieki miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. Kielce ul. Młoda 28.

2. Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt w latach:
• 2009 -11 szt.
• 2010-12 szt

3. Koszt realizacji całego zadania:
• 2009-13.024,56 zł
• 2010-14.647,76 zł

Forma płatności za opiekę - jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Stanisław Okólski



Urząd Gminy w Dwikozach
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, www.dwikozy.gmina.pl,

tel. 015 83-11-471, fax. 015 83-11-404

Dwikozy, dn.04.04.2011 r.

Znak: OSR 033.09.201 l.M.M

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

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198), Urząd Gminy w Dwikozach przekazuje informację
w formie pisemnej odpowiedzi na postawione przez Wasze Stowarzyszenie pytania dotyczące
problematyki bezdomnych zwierząt:

1. Gmina Dwikozy nie posiada stałej umowy z instytucją zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i/lub zapewniającą im opiekę gdyż
najbliższe instytucje tj. schroniska dla bezdomnych znajdują się w: Kielcach
i Mielcu w odległości 110 krn od Gminy Dwikozy.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłapaniem i przewiezieniem bezdomnych zwierząt
zajmują się pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach.

2. Bezdomne zwierzęta są bezpośrednio po wyłapaniu przewożone do
Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Sandomierzu gdzie
znajduje się przytulisko dla bezdomnych zwierząt.
Dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach: w 2009 roku sześć bezdomnych psów
a w 2010 roku osiem bezdomnych psów. Gmina sprawdza warunki bytowe
zwierząt w schronisku podczas przekazania bezdomnego zwierzęcia

3. Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom realizujemy poprzez
zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej , który to
przewozi zwierzę do w/w przytuliska w Sandomierzu. Gmina ze swojej strony
ponosi jednorazowy koszt wyłapania i dowozu ok. 400 zł oraz opłaca jednorazowo
karmę lub usługi weterynaryjne dla zwierzęcia za około 400 zł.

Z poważaniem

gr Danuta Maty
SEKRETARZ GMINY



,MIASTA I GMINY
3ziałoszyw, ul. Skalbmierska ,.

pow. Pińcxów, woj. świętokrzyskie
te l . l ( )41ir ,2600,5, fax(041)352(;wo

MP 662-005-33-0! REGON 000527658

Znak: GKRiOŚ - 7140/16/11
Działoszyce, dnia 17.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

04-886 Warszawa,

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 15.03.2011 roku, Urząd Miasta i Gminy

w Działoszycach uprzejmie informuje:

-Ad. l W obecnej chwili Gmina Działoszyce nie posiada podpisanej aktualnej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zwrócono się do Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Pińczowie o pomoc w tej sprawie.

-Ad. 2 W latach 2009-2010 roku, nie było przypadku przekazania bezdomnych zwierząt

do schroniska. Bezdomne psy występujące na terenie Gminy Działoszyce przekazywane są

mieszkańcom, którzy zaoferowali bezpłatnie taką pomoc.

-Ad. 3 -

Ponadto zwracamy się również do Państwa z prośbą o pomoc i ewentualne wskazanie

schroniska dla zwierząt z którym nasza Gmina mogłaby zawrzeć stosowne porozumienie, j

Z up. BURMISTRZA

mgr im. MichEllLeszczyński
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska



sw
URZĄD GMINY

26-260 FALKÓW
U l . ZamkOWa 1 A Fałkńw Hnia 18fH 9011 rpowiat konecki Wałków, dnia l8.U3.2Ullr.

woj. świętokrzyskie

Znak: 6140/5/2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Fałkowie informuje:

1. W dniu 18 marca 2010r. zawarliśmy stałą umowę współpracy z Prywatną
Wielobranżową Firmą Usługową „HART" w Świebodzicach na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach

2. W 2009 roku nie było akcji odłowu bezdomnych zwierząt, natomiast w 2010r.
wyłapano i umieszczono w schronisku 3 dorosłe psy i 4 szczenięta.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 11.054, 47 zł. Był to koszt
wyłapania zwierząt i jednorazowa opłata za umieszczenie ich w schronisku.

Z poważaniem

Z up. Wódtó GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA



WÓJT GMINY
GNOJNO

28-114 GNOJNO „ _A11 n. „.Gnojno,2011.04.04

Znak:Oś-7643/l/2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki
nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Gnój nie uprzejmie informuje:

Ad. l Gmina nie ma zawierała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Występujące trudności w zawarciu umowy ze schroniskiem na odbiór bezdomnych
zwierząt powoduje, że problem ten staramy się rozwiązywać na terenie gminy,
poprzez dokarmianie i poszukiwanie nowych właścicieli.

Ad. 2 W 201 Or. zapewniono opiekę 4 młodym pieskom rasy
mieszaniec, które przekazano przedsiębiorcy na terenie gminy.

Ad.3. W 2009 i w 2010r.gmina nie poniosła większych kosztów na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.

Z poważaniem



ÓW
--kie

53472-5
Gowarczów, dnia 18.03.2011 r.

RG.033. 1.2011. W

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 10.03.2011 r. Urząd Gminy w Gowarczowie

informuje, że w przypadku naszej Gminy , która jest gminą wiejską zgłoszeń dotyczących

bezdomnych zwierząt jest niewiele. Większość z naszych mieszkańców opiekuje się swoimi

zwierzętami, zdarza się również , że przygarniają błąkające się psy.

Gmina nie posiada podpisanej umowy z żadnym ze schronisk oraz uchwały określającej

program zapobiegający bezdomności zwierząt.

W 2009 r. i w 2010 r. Gmina nie udzieliła doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki .W związku z powyższym nie poniesiono kosztów realizacji

w/w zadania.

Jako Gmina zdajemy sobie sprawę, że działania na rzecz zwierząt winny mieć szerszy zasięg

jednakże ze względu na dość skromny budżet nasz działania ograniczają się jedynie do

bieżącego monitorowania sytuacji na terenie Gminy i w każdym zgłoszonym przypadku

pomocy potrzebującym zwierzętom. Ponadto w 2010 r. występowaliśmy pisemnie do kilku

schronisk celem podjęcia współpracy, jednakże żadne z nich nie udzieliło pozytywnej

odpowiedzi o możliwości wspólnego działania dla dobra zwierząt.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
mgr DoromL&chowicz

SEKRETAP.Z/GMINY



URZĄD GMINY GÓRNO
26-008 Górno, woj. Świętokrzyskie

Referat Rolnicttfii i Ochrony środowiska- Tel. (41)3023642

tel.: (41) 30 23 018; fax.: (41) 30 23 009; NIP 657-18-24-766; REGON: P-000542860

i e-mail: gmina@gorno.pl

Znak: ROS.7062.2.2011.Sz.M Górno dnia 18.03.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Gminy w Górnie
udziela informacji na temat: "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

1. Gmina Górno ma podpisaną umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skarżysku
Kamiennym, ul. Warszawska 283, 26-110 Skarżysko Kamienne.

2. W 2009 roku wyłapano 38 bezpańskich psów na łączna kwotę 12.732,28zł.
zaś 2010 roku 22 bezpańskie psy na kwotę 12.467,18 zł.

3. Łączna kwota w 2009 roku i 2010roku wyniosła 25.199,46zł.
Na każde zrealizowane zgłoszenie jest wystawiana faktura.

v / O j1 «-S

SEKRETARZ (GM!NV

Jare k
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RGOŚn-6140/3/11 Iwaniska 2011.03.24.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
„Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję;

W sprawie realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr.106 póz.
1002) w 2009 i 2010 roku Gmina nasza występowała z pismami do kilku schronisk dla
bezdomnych zwierząt w sprawie zawarcia umów m.in.Mielca, Krakowa, Rzeszowa, Lublina,
Dymin k/Kielc lecz żadne ze schronisk nie wyraziło zgody na podpisanie umowy na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt. Jak z obserwacji wynika rokrocznie na naszym terenie
w okresie letnim w ilości dwóch do trzech pojawiaj ą się bezdomne zwierzęta, trzech. Zwierzęta te
są przez pewien czas zatrzymywane na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Iwaniskach gdzie
maj ą zapewnioną opiekę aż do czasu znalezienia nowego właściciela. Z tego też tytułu Gmina
nie ponosi aż takich kosztów aby ubiegać się o ich zwrot.
W ostatnim czasie Gmina rozważa możliwość przystąpienia do budowy „Międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt" w Janczycach Gmina Baćkowice tj. na terenie
Ekologicznego Zewiązku Gmin Dorzecza Koprzywianki gdzie mamy współudział.

Otrzymują:

l .Adresat
2.A/a



U R Z Ą D MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33

28-300
000523726

IUIT-ll-7082-1711 Jędrzejów,2011-04-15

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 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 ( umowa do września

201 Or).

2. W 2009 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska 29 szt. psów

a w 201 Or-21 szt.

3. Łączny koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2009 - 32 tyś. zł

w tym przetrzymywanie psów w schronisku - 27 tyś. zł i 5 tyś. zł transport

i wyłapywanie. W 2010 roku wydatkowano 25 tyś. zł z czego 20 tyś. za

przetrzymywanie psów w schronisku i 5 tyś. zł wyłapywanie i transport.

Płatność realizowana jest każdorazowo za umieszczenie w schronisku na

podstawie faktur.

z up. BURMISTRZA
Naczelni; WVdziału Inwestycji

i Utrzymania

mgr in

tury Technicznej

k-Prawda



Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. (0-41) 352-19-37 fax (0-41) 352-19-56 Kazimierza Wielka, dn. 13 kwietnia 2011 r

Znak:NROS.700.09.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011r.(data wpływu 15.03.201 Ir.)
uprzejmie informujemy, że Gmina Kazimierza Wielka w 2009 i 2010r. miała
podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Ilości
wyłapanych zwierząt (psów) wraz z podaniem kosztów przedstawiono w poniższej
tabeli.

L.p.
1.
2.
3.
4.

Rok
2009
2010
2010
2010

Kwota fzłl
3648,00
2630,14
796,76
1674,14

Ilość psów [szt]
3
2
0
1

NaczdnHN Wydziału
U\'

InŁ Annh Kowalska

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 661 - sekretariat, 041 36 76 000 - centrala U M, Fax 041 34 32 030; www.um.kielce.pl

GKI-7021.9.03.2011 Kielce, dnia 18 marca 2011 r.

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10.03.201 Ir. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
w Kielcach informuje, iż w dniu 15 stycznia 2007r. pomiędzy Miastem Kielce,
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach została zawarta umowa
na wyłapywanie na terenie Miasta Kielce bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
Umowa obowiązywała od 15 stycznia 2007r. i została rozwiązana 13 grudnia 2010r.
Powyższe zadania zostały przekazane na podstawie umowy zawartej w dniu 13 grudnia
2011 r. Świętokrzyskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak".

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe, miesięczne w wysokości 40508,75zł.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie roku 2009 wyłapane lub doprowadzone były
234 psy i 67 kotów. Natomiast w roku 2010 w wyłapane lub doprowadzone były 190 psy
i 46 kotów.

mgr i

Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

wg normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i wymagań SPZK



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Mariusz Wrzoskiewicz" <m.wrzoskiewicz@kije.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 201 1 09:02
Temat: odp. na wniosek
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i sutków
wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , Urząd Gminy
w Kijach uprzejmie informuje, że w 2009 i 2010r. Gmina Kije miała podpisaną umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomych Zwierząt w Dyminach k. Kielc.

Ponieważ do schroniska nie trafił żaden pies na zlecenie Gminy Kije, na rzecz schroniska nie
została przekazana żadna kwota.

Inspektor ds. gospodarki
gospodarki nieruchomościami
zarządu mieniem i rolnictwa
Mariusz Wrzoskiewicz



URZĄD GMINY KLIMONTÓW
UL. ZYSMANA!
27-640 KLIMONTÓW
E-MAIL: klimontow@klimontow.ugm.pl

TEL. 015-866-10-06, 015-866-11-00
FAX. 015-866-18-47

http://www.klimontow.uqm.pl

Klimontów-dnia 2011 -03-21

R 6063-124$ ̂ -̂
w KLI

27-640 Klin
tel.(015)866-»

WQ1. s

•-t INY
w.smana l
h4 -11-50-648
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 (data wpływu-15.03.2011) dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Klimontowie informuje.że:

pktl -w latach 2009-2010 gmina nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Pkt 2-3 w roku 2009,2010 gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała zwierząt. Koszt realizacji zadania -O zł

Otrzymują:

lx-adresat
lx-a/a



Strona l z l

S i/l/

Od: "Roman NOWAK" <rnowak230@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 maja 2011 09:03
Dzień Dobry.
Urząd Gminy w Kluczewsku w odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku (data wpływu
do urzędu 14.03.2011 r) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętmi i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż na terenie Gminy Kluczewsko nie występuje problem z
bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta takie pojawiaj ą się sporadycznie w okresie grzybobrań,
lecz są przyjmowane przez gospodarstwa z terenu
gminy. Jednocześnie informujemy, iż na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Kluczewsko
podjęta zostanie uchwała o podpisaniu umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem:
Kierownik referatu Roman Nowak



sw
U R Z Ą D

M I A S T A I G M I N Y
26-200 Końskie
ul. Partyzantów Nr 1 Końskie, 22.03.2011
woi. ś

Znak: UKO.GJ. 6140.26.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami przekazuję
informuję co następuje:
ad pkt. l

Od dnia 10.07.2005r. do 15.11.2010 r. Gmina Końskie miała zawarte
umowy na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta i gminy i ich
przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych w Kielcach ul. Młoda 28. Natomiast w dniu 23.07.201Or.
Gmina zawarła umowę na interwencyjne wyłapywanie zwierząt (soboty,
niedziele, święta oraz w dni powszednie w godzinach popołudniowych
i wieczornych z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska 26-130
Suchedniów ul. Mickiewicza 17.

ad.pkt.2.
W roku 2009 z terenu miasta i gminy odłowiono 41 psów i udzielono

pomocy weterynaryjnej 5 kotom. Ogólne koszty poniesione przez gminę na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyniósł 34.160,77 zł.

W roku 2010 odłowiono lub udzielono pomocy weterynaryjnej 82 psom,
koszty z tym związane wyniosły 58.577,77 zł.

ad.pkt.3
Należności za odłowienie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów

regulowane były jednorazowo po wykonaniu usługi zgodnie z zawartymi
umowami.

Otrzymują:
l .Adresat
2-B/a Z-CA BURMISTRZA

lt

Miasta i limmy

^ J/'mgr JacekKfatera



3
URZĄD MIASTA I GMINY

W KOPRZYWNICY
ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica

tel. 15 847-70-40 fax. 15 847-70-77

Znak: RS.6140.5.11 Koprzywnica, 21.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy informuje, że:
Ad. l W roku 2009 - 2010 nie było zawartej stałej umowy z żadną organizacją
odpowiedzialną za wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
Ad. 2 W 2009 roku na koszt Gminy wyłapano 2 sztuki bezdomnych zwierząt,
natomiast w 2010 roku również 2 sztuki;
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 1300 zł - kwota
dotyczyła umieszczenia zwierząt w schronisku (2 szt.), natomiast w roku 2010
wyniósł 280 zł, kwota ta dotyczyła:
- leczenia psa (l szt.)
- uśpienia psa (l szt.).
Nadmienia się, że Gmina za każde wyłapane bezdomne zwierzę uiszczała
jednorazową opłatę za umieszczenie w schronisku.

Z Up. Bijjajlistrza

mgr Dorota
SEKRET,

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
29-105 Krasocin, u). M. Szkolnej l nnnnu

woj. świętokrzyskie Krasocm,dn.l7.03.2011r
NIP 656-000-39-88

tel. (041) 39-17-026, fax 39-17-010
GPiR 614.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" uprzejmie informujemy:

1. Gmina w 2009 i 2010 roku nie zawarła umowy jak również nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2010roku
wystąpiły dwa przypadki zapewnienia opieki psom ( 2x jeden pies)
z terenu gminy Krasocin, przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie.

2. Dane o ilości zwierząt utrzymywanych na koszt gminy:
2009rok - brak danych
2010 rok - dwa zwierzęta (psy) utrzymywane przez Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt w Jędrzejowie.
Koszt umieszczenia zwierząt - l Ozł/dobę/szt.

Ó J T

usz Gliściński

Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

Sporządził: Bogdan Stolarczyk, tel. 41/ 3917026 w 120



URZĄD GMINY w LIPNIKU

27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8691419, fax 8691754

RGIV 6140.2.2011. Lipnik dnia 23.03.2011 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr z dnia 10 marca 2011 r w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Lipniku informuje:

W 2009 i 2010 r gmina nie miała podpisywanych umów, ani też nie ponosiła żadnych kosztów
związanych z wyłapywaniem zwierząt oraz ich utrzymywaniem, gdyż na terenie tut. gminy takie
przypadki nie występowały.



URZĄD GMINY
26-025 Łagów, ul. Iwańska 11
tel. (041) 30-74-121, fax (041)30-74-236

woj. świętokrzyskie
POŚ.GK.6140.4.2011 Łagów, dn. 24.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Na podstawie art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia

l O marca 2011 r., Urząd Gminy w Lago wie informuje, że gmina w 2009 i w 2010 r. nie miała

zawartej umowy, jak również nie udzielała doraźnych zleceń, na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Zadanie to wykonywała funkcjonująca na terenie gminy Straż Gminna.

Gmina przekazała do „Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt" - Schronisko dla

zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Mielcu:

- w 2010 r. - 18 psów (l l psów dorosłych i 6 szczeniąt),

- w 2009 r. - l O psów (8 psów dorosłych i 2 szczenięta).

Koszty jednorazowych opłat za przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom

w 2009 r. wyniósł 6100 zł, natomiast w 2010 r. - 6300 zł.

Sporządziła: Beata szyszka, tel. (41) 30-74-121 w.26

Wójt Gminy Łagów

my M. Mffljmsja Ofhwsko-Mastetnś



Łączna, dn. 28.03.2011 r.
Znak: T.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 10.03.2011 r.
(data wpływu 14.03.2011 r.) Urząd Gminy w Łącznej udziela informacji według zaproponowanych
przez Państwa punktów:

1. W zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Łączna posiada podpisaną
umowę z:

• lek. wet. Jerzym Zajączkowskim, „Gabinet Weterynaryjny" ul. Konarskiego 12, 26-110
Skarżysko-Kamienna- tel. (41) 253 28 14,

• do wyłapywania bezdomnego zwierzęcia upoważniona jest Pani Agnieszka Łochowska
z miejscowości Michałów, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

• zwierzę po wyłapaniu przetrzymywane jest na terenie nieruchomości Michałów, 26-110
Skarżysko-Kamienna.

2. Gmina Łączna posiada umowy w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom od
miesiąca kwietnia b.r. (wyłapywanie) i maja 2010 r. (świadczenie usług weterynaryjnych),
w związku z czym zwierzęta były przekazywane w następujących ilościach/miesiąc:

• Maj 2010 r.-2 szt.,
• Czerwiec 2010 r.- l szt.,
• Lipiec 2010 r.-2 szt,
• Sierpień 2010 r.- l szt.,
• Wrzesień 2010 r.-3 szt.,
• Październik 2010 r.- l szt.

3. W roku 2010 na realizację zadania, o którym mowa w art. 11 i l la ustawy o ochronie zwierząt
w budżecie gminy Łączna przeznaczono kwotę 5000 zł. W miesiącu lipcu powiększono
powyższą kwotę o dodatkowe 3000 zł. Za opiekę- przetrzymywanie psa do momentu oddania
go do adopcji Gmina Łączna płaci kwotę 30 zł./dobę (zgodnie z umową), po przedstawieniu
przez przetrzymującego rachunku za usługę.

Sporządziła:
Nina Słabek-Karczewska
insp. ds. ochrony środowiska
UG Łączna



WÓJT
GMINY ŁONIÓW Łoniów dnia 15.03.201 Ir
"/oj. liwiętolrrzyskie

R.6140-8/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.03.20 l i r /data wpływu 15.03.2011 r/
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „Wójt Gminy Łoniów poniżej
przedkłada poniżej odpowiedz na zadane pytania:
Ad 1. Gmina Łoniów w latach 2009 i 2010 nie posiadała stałych umów i nie udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad 2 Gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała bezdomnych zwierząt.
Ad.3 j.w

Ponadto informuje iż Gmina Łoniów w Ramach Ekologicznego Związku Gmin
do którego należy nasza gmina podjęto inicjatywę budowy schroniska dla zwierząt
która wpłynie na właściwą realizacje w zakresie ochrony zwierząt.

Szymo

Otrzymuje:

l x Adresat
l x a/a



URZĄD GMINY i Amonu
28-232 Łubnice Łubmce 16.03.2011 r.

woj. świętokrzyskie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37 A
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. uprzejmie informuję
że w latach 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanych stałych umów, także nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina
Łubnice jest gminą typowo rolniczą, gdzie przypadki zgłoszeń bezdomnych
zwierząt są sporadyczne . Pojedyncze zgłoszenia zostały załatwione przez
Radych bądź Sołtysów którzy znaleźli gospodarstwa w których przyjęto
bezdomne zwierzęta.

Z poważaniem.

Z up. W)



URZĄD GMINY MASŁÓW
',vO|. świętokrzyskie

P6-001 Maslów, ul. Spokojna 2
NIP 657-17-48-11A

BiGP.6140.4 .2011
Masłów2011-05-19

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2011 r.( data wpływu 16.05.201 Ir.) 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 bezdomnych zwierząt.

1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych w 2009 i 2010r. odbywało się w formie

doraźnych zleceń czyli zawartej Umowy - Zlecenie pomiędzy Gminą Masłów a

Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym ul. Pasternik 15, 27-200 Starachowice.

2. Koszt realizacji zadania w 2009r. za wyłapanie 21 sztuk bezpańskich psów wyniósł

7.422,00 zł.(brutto). Natomiast koszt realizacji zadania w 2010r. za wyłapanie 22

sztuk bezpańskich psów wyniósł 8.052,00 zł.(brutto) 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.

mgr inz. rd Pozera



Urząd Gm;nv w Michałowie

ok. ':.;ie
; A.,. :,,3565244

H-M-61; HFGOIM 000537467

R.6134/2/11 Michałów 22.03.20 lir.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 10 marca 2011 r w

sprawie udzielenia informacji publicznej o ochronie zwierząt informuję że:

l/ W roku 2009 i 2010 gmina miała zawartą stałą umowę z Zakładem Usług

Komunalnych w Sędziszowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 01.08.201Or.

21 W roku 2009 i 2010 nie były przekazywane psy do Zakładu Usług Komunalnych

w Sędziszowie. Dotychczas bezdomne zwierzęta przekazywaliśmy nowym

właścicielom osobom prywatnym.

3/ Obecnie jesteśmy w porozumieniu z ościennymi gminami o utworzeniu

schroniska powiatowego.

/
WÓJT/JEMINY

Mirosłd&Walasek



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Miedzianej Górze

Kostomłoty Drugie 133A
26-085 Miedziana Góra

td. 41 303-20-21, fax 41 303-20-22
NłP 959-16-13-330, Regon 292859322

Znak:ZGK.7081-7/ll

Miedziana Góra dn. 22.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze w odpowiedzi na pismo z

dnia 10.03.2011 dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje,

że: w roku 2009 i w 2010 nie zawieraliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

ponieważ pomimo wielokrotnych próśb o zawarcie takiej umowy, kierowanych do

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach, otrzymywaliśmy odpowiedzi

odmowne.

W związku z powyższym oznajmiamy również, że w 2009 i 2010 r. nie
/i

odwoziliśmy żadnych zwierząt do schroniska i nie ponieśliśmy kosztów z tego tytułu,

K I E R O
Zakład

w

Zapała



URZĄD GMINY
MIRZEC

27-220 Mirzec, tel. 041 27-13-033
woj. świętokrzyskie

Znak: IGK.IY.7062.3.2011 Mirzec dnia, 18.03.201 Ir.

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Mircu informuje:

1. Gmina Mirzec w 2009 roku udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

W 2010 roku miała podpisaną umowij z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka

Łochowska ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów na świadczenie usług w zakresie

odłowu bezpańskich psów jak również odbierania zwierząt biorących udział w kolizjach

drogowych z terenu Gminy Mirzec.

2. Wyżej wymienionemu podmiotowi w roku 2009 przekazano 22 psy, a w roku 2010

przekazano 23 psy.

3. Koszty poniesione za świadczenie usług w zakresie odłowu bezpańskich psów

wyniosły w 2009r - 3300zł, 2010 roku- 9 482,22 zł.



URZĄD GMINY
ul. Centralna 9
26-080 MNIÓW

pow. kielecki, woj, świętokrzyskie

Znak:GKOS.IV.6140.8.2011

5 (J

Mniów, dnia 04. 03.2011 r.

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

W związku z Państwa pismem z dnia 10.03.2011r (data wpływu 15.03.2011r) dotyczącym

podania informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn.: opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy w Mniowie informuje:

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich

wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym postępowanie

z bezdomnymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy podjętej uchwały Nr. 2/Y/07 Rady

Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych

zwierząt na terenie Gminy Mniów która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Mniów www.bip.mniow.pl. Uchwała została podjęta po uzgodnieniu z powiatowym

Lekarzem Weterynarii w Kielcach dr. Wiesławem Wyszkowskim oraz po zasięgnięciu opinii

upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

w Kielcach. Informacje o bezdomnym zwierzęciu są przyjmowane osobiście jak i telefonicznie

w godzinach pracy urzędu.

Gmina posiadała umowę na odłów i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt ze

Schroniskiem Komunalnym w Kielcach do dnia 15.11.2010 roku. Zwierzęta trafiały do schroniska

w Kielcach ul Ściegiennego 203. Na realizację zadania w 2010 roku środki finansowe

przeznaczone w budżecie gminy to l O 000 zł.

Obecnie posiadamy umowę z z właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego w Suchedniowie

który zajmuje się odławianiem bezpańskich psów, oraz prowadzi hotel dla zwierząt.

W 2009 r. odłowiono 11 psów, kwoty jakie przeznaczono każdorazowo za wyłapanie

i przetrzymanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przedstawiają załączone

faktury: Nr.: 001329 wystawiona dnia 29.06.2009r., Nr.: 001812 wystawiona dnia 29.09.2009r.,

Nr.: 002011 wystawiona dnia 18.11.2009r., Nr.: 000325 wystawiona dnia 10.02.2009r., Nr.: 000328

wystawiona dnia 10.02.2009r.

W 2010 r. odłowiono 2 psy, kwoty jakie przeznaczono każdorazowo za wyłapanie

i przetrzymanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przedstawiają załączone



faktury: Nr.: 001151 wystawiona dnia 30.11.2010r., Nr.: 000571 wystawiona dnia 31.05.201 Or.

Po zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach Gmina korzystała z usług

Przychodni weterynarii „Świętokrzyskie Centrum Weterynarii" w Kielcach ul. Kozia 7/5, kwoty

jakie przeznaczono każdorazowo za usługę przedstawiają załączone faktury VAT Nr: FV 45/2010

z dnia 03.09.201 Or. oraz FV 65/2010 z dnia 21.10.201 Or.

Odłowiono 2 bezdomne psy z terenu Gminy przez Gabinet Weterynarii Pani Agnieszki

Łochowskiej w Suchedniowie, kwoty jakie przeznaczono każdorazowo za wyłapanie

i przetrzymanie przedstawiają załączone faktury: Nr.: 28/2010 wystawiona dnia 31.10.2010r.,

Nr.: 43/2010 wystawiona dnia 30.11.2010r.

igniew Krakowiak
Sekretarz Gminy



GMINY
v,- Morawicy

U! Kielecka 38

MorawicMn. 12.04.201 1 r.
0<<1.3l1-46-92,fax041-311-46-9C

000

Znak: RG.6 1 40.6.20 1 1

Biuro Ochrony Zwierząt

Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.03.2011 r. Urząd Gminy w Morawicy

informuje:

1. W latach 2009-2010 usługa wyłapywania bezpańskich zwierząt zlecona była

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Kielcach.

2. W latach 2009-2010 wyłapano odpowiednio: 2009 rok - 23 sztuki i 2010 rok - 15 sztuk.

3. W latach 2009-2010 koszt realizacji zadania przedstawiał się następująco: 2009 rok -

25.582,14 zł, 2010 rok - 16.343,32 zł.

Z up WÓ

mgr mż. Marę,



STRA2 GMINNA
Nagłowice, dnia 21 marca 201 1 roku

NIP 856-23- 14-586: Regon 260418784
woj. świętokrzyskie

SG-14/2011

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 roku uprzejmie informuję, że w gminie
Nagłowice na bieżąco monitorowana jest problematyka bezpańskich zwierząt, w szczególności
psów. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone na terenie gminy ma charakter stały.
Używane przy wyłapywaniu zwierząt urządzenia i środki nie stwarzaj ą zagrożenia dla ich życia i
zdrowia.

W przypadku ujawnienia zabłąkanych zwierząt czyni się starania w celu ustalenia ich
właściciela lub innej osoby pod którą zwierze dotychczas pozostawało, a także poszukuje się
nowych właścicieli dla tych zwierząt. W dalszej kolejności postępowania z bezdomnymi
zwierzętami następuje ich wyłapywanie.

W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Nagłowice Rada
Gminy w Nagłowicach podjęła uchwałę po wcześniejszym uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Jędrzejowie oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt. Gmina Nagłowice zawarła także Umowę zlecenie realizacji
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom ze
Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie. Koszt pobytu jednego psa w tym
Stowarzyszeniu wynosi od l O do 15 zł na dobę. Aktualnie przebywa tam jeden pies odłapany z
terenu gminy Nagłowice. Nadmienić należy ze w 2010 roku dwa psy umieszczono w rodzinach
zastępczych.

K O M
3traźy Gmin

mgr Marek Mich.nowsk(



Urząd Gminy w Nowej Słupi
26 - 006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15

tel. (41) 31-78-700 fax. (41) 31-77-221

GCI.IP-0562/04/ll

Urząd Gminy
ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia
NIP: 661-16-67-135, Reg. 000551349

Nowa Słupia 17.03.2011r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 10.03.2011 roku informujemy :

Pytanie 1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im
opieki?

Odp. W latach 2009 - 2010 Gmina Nowa Słupia miała podpisaną stałą umowę
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z .0.0. Kielce, ul. Młoda 28 na wykonywanie usług
pn. „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Nowa Słupia i ich przetrzymywanie
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt".

Pytanie 2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.?

Odp. 2009 rok - 27 wyłapanych psów
2010 rok - 15 wyłapanych psów

Pytanie 3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

Odp. Koszt zadania w 2009 roku - 35.113,76 zł
Koszt zadania w 2010 roku - 17.270,98 zł

Zgodnie z umową opłata była pobierana jednorazowo za 60 dni, licząc
od daty ich wyłapania.

Z up- WOJ

mgr Izabela
Sekreta

'A GMINY

L-Dzic^ińi^ckn
~L Gminy



Urząd Gminy w Obrazowie
27-641 OBRAZÓW
woj. jwęfcokrzyskie

tel. 015 838 51 62. fex 015 836 55 51

GR.6140.1.1.2011

sW

Obrazów, dnia 22.03.201 Ir.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 15-03-201 Ir.

w Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 nr 112,

póz.1198 ze zm.) Urząd Gminy w Obrazowie przesyła informuje w następującym zakresie :

1. Gmina w 2009 i 2010 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapanie bezdomnych

zwierząt.

2. Nie było zgłoszeń w 2009 i w 2010r. ani interwencji w sprawie wyłapania bezdomnych

zwierząt w związku z czym Gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację tego zadania.

Z poważaniem

>ngr Mz.
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
lx adresat
lx a/a



w OPĄTOWCU
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec

pow. kazimierski
woj. świętokrzyskie

tel./fax (041) 3518052, 3518031
REGON 000545277 NIP 662-

Znak:RL.618/2/ll

s w

Opatowiec,dn.l 8.03.2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 10 marca 2011 roku Urząd Gminy

w Opatowcu informuje:

1. Gmina nie ma stałej umowy dotyczącej opieki nad wyłapywanymi

bezdomnymi zwierzętami, ponieważ porzucane zwierzęta przygarnęli

miejscowi rolnicy do swoich gospodarstw.

2. W budżecie Gminy w 2009 i 2010 roku nie zabezpieczono środków

finansowych zapewniających opiekę bezdomnym zwierzętom, gdyż nie

było takiej potrzeby.

3. Zwierzętami chorymi opiekuje się miejscowy lekarz weterynarii.

W
GMI



Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie Opatów ,dnia 30.03.201 Ir

woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów
0 0 0 5 2 5 3 8 1

Egz. Nr A.

Znak: RG 6134/6/2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SW 55 z dnia 10 marca 201 Ir
dot. sposobu wykonywania zadania pt. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
w latach 2009-2010, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje:

W latach 2009-2010 ( do dnia 15.XI.2010r) Gmina Opatów posiadała
zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach, na
wyłapywanie i zabieranie do Schroniska w Kielcach - Dyminach bezdomnych
psów z terenu miasta i gminy Opatów.

W roku 2009 zostało wyłapanych i zabranych do schroniska 20 sztuk
bezdomnych psów. Koszt ich wyłapania i przetrzymywania w schronisku przez
okres 60 dni (po tym terminie psy stały się własnością schroniska) wyniósł
22.591,88 zł.

W roku 2010 zostało wyłapanych i zabranych do schroniska 11 sztuk
bezdomnych psów oraz 4 szczeniaki. Koszt ich wyłapania i przetrzymywania w
schronisku przez okres 60 dni wyniósł 12.143,46 zł.

Należności były realizowane na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

B U R M I S T R Z
Wyk, w 2 egz. • r>l

Egz. Nr l- adresat Andrzej
Egz. Nr 2- a/a



URZĄD MIASTA l G M I N Y
w OsSeku

28-22 I Osiek, Rynek l
t r l (0-l

Osiek dn. 18.03.201 lr.

BR.6140.1.1.2011.B3

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 marca 201 lr. ( data wpływu 15.03.201 lr.) Urząd
Miasta i Gminy w Osieku udziela odpowiedzi na pytania:

Ad.l. Gmina w 2009 i 2010 roku nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Ad.2. W roku 2009 i 2010 gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt i nie utrzymywała
na koszt gminy.

Ad.3. Gmina nie umieszczała bezomnych zwierząt w schronisku, w związku z tym nie
ponosiła żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami.

Z up. Burmistrza Miasta i Gmin>

Inspektor
O.\tro\ 'sk

Środowiska



URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, 22.03.2011 r.

Znak: WGK-IV.6140.7.2011.f

Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.2011 r.
poniżej przekazuję informację dotyczącą działań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji zadań własnych, o których mowa
w ustawie o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm. )
zapewniała w 2009 oraz 2010 roku opiekę bezdomnym zwierzętom oraz dokonywała ich
wyłapywania na podstawie stosownych umów zawartych z niżej wymienionymi podmiotami:

a) z Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - na wyłapywanie
i transport bezdomnych zwierząt do lecznicy lub schroniska. W 2009 r. wydatkowano
na ten cel kwotę 47.634,60 złotych, natomiast w 2010 roku kwotę 45.099,48 złotych;

b) ze Schroniskiem dla Zwierząt w Mielcu - na przyjmowanie i utrzymanie zwierząt
bezdomnych wyłapanych na terenie naszej gminy i dostarczonych do schroniska;
w 2010 roku zostało złapanych i dosurczonych do schroniska 108 szt. bezdomnych
psów i 26 szt. bezdomnych kotów. Dla porównania w 2009 roku
do schroniska przekazano 136 szt. psów i 15 szt. kotów. Kwota wydatkowana przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 roku na realizację w/w przedmiotu
zamówienia to 80.900,00 złotych, natomiast w 2010 roku to 74.800,00 złotych.
Rachunki wystawiane były każdorazowo po wykonaniu usługi związanej z przyjęciem
do schroniska bezdomnych zwierząt;

c) z Lecznicą Weterynaryjną w Szewnie k/ Ostrowca Świętokrzyskiego -
na świadczenie usług weterynaryjnych ( obserwacja bezdomnych zwierząt w kierunku
wścieklizny, leczenie bezdomnych zwierząt, eutanazja w koniecznych, prawnie
dozwolonych przypadkach ). W 2009 roku wydatkowano na ten cel kwotę
19.990,81 złotych, natomiast w 2010 roku kwotę 21.540,63 złotych.

Nadmieniam, że w roku 2010 łącznie na realizację zadań, o których mowa wyżej
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wydatkowała łącznie kwotę 141.440,11 zł ( słownie: sto
czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 11/100 ), a w 2009 roku kwotę
148.525,41 zł ( słownie: sto czterdzieści osiem pięćset dwadzieścia pięć złotych 41/100").

ZE L NI K,-.
alnej



sw

BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dn. 23.05.2011 r.

B.IV.6140/2/llr

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 11.05.201 Ir. o dostępie do informacji
publicznej - Burmistrz Ożarowa przesyła odpowiedzi na zawarte w piśmie dane tj;

1. Do dnia 15 listopada 201 Or. Gmina miała podpisaną umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Młoda 28, 25- 619 Kielce
na opiekę i wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

2. W roku 2009 przekazano 33 psów do schroniska w Kielcach;
- w roku 2010 przekazano 16 psów do schroniska w Kielcach;

3. Koszt wyłapania i opieki nad bezdomnymi psami w 2009r. wyniósł - 36847,04 zł,
a w roku 2010r. wniósł - 17425,45 zł, forma płatności jednorazowa przelewem za
umieszczanie i opiekę bezdomnych psów.

Jednocześnie informuję, że Państwa pismo z dnia 10.03.2011 r. nie zostało dostarczone
do naszego Urzędu.

B



Strona l z

w

Argos/BOZ

Od: "Rolnictwo UG Pacanów" <rolnictwo@pacanow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 marca 2011 14:43
Temat: Dotyczy pisma z dnia 10.03.2011r.w sprawie udzielenia informacji publicznej

Pacanów,2011.03.18.
Znak: ROŚ. 6 1 40.4.20 1 1

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

Dotyczy pisma z dnia 10.03.201 Ir.w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

l . Gmina Pacanów w 2009 i 20 lOr. posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych , Spółka z o.o. w Kielcach . Zwierzęta te umieszczane były

w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kielcach
2. Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w 2009r. wynosiła 5 szt. i utrzymywanych w schronisku na koszty
Gminy .
W 20 1 Or.- brak wykonywanych usług.
3. W 2009r. wykonano i zapłacono za usługi schroniska i weterynaryjne, które przekazywano do Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach , ul. Młoda 28 na podstawie przedstawionych faktur ; Zapłacono razem za 5
psów - kwotę 6714,52 zł.

Z up. WÓJTA
mgrinż. Kazimierz Zdziebko
Sekretarz Gminy



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Ref. Rolnictwa UG Pawłów" <rolnictwo@gmina-pawlow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 201 1 11 :57
Temat: Odpowiedź Urząd Gminy w Pawłowie

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

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 14.03. 201 1 roku Urząd Gminy w Pawłowie
informuje, że w latach 2009 - 2010 odłowem bezdomnych zwierząt z terenu gminy
zajmowało się
Przedsiębiorstwo- Usługowo- Handlowe Grzegorz Rymarski z/s w Starachowice, ul.
Pasternik 15. Odłowione bezdomne zwierzęta poddawane są badaniu weterynaryjnemu
przez Lecznice dla zwierząt s. c. z/s w Pawłowie nr 56. Przebadane zdrowe zwierzęta
odwożone były do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach ul. Młoda 28, 25-
619 Kielce, które z dniem 15.11.2010r. rozwiązało z nami umowę. Natomiast
nieuleczalnie chore, kontuzjowane zwierzęta poddawane są zabiegowi eutanazji po
uprzednim przebadaniu przez lekarza weterynarii. Pracownicy Referatu Rolnictwa i
Ochrony Środowiska podczas swojej pracy szukają we własnym zakresie domów dla
bezdomnych zwierząt.
W chwili obecnej kiedy schronisko nie funkcjonuje bezdomne zwierzęta odłowione z
terenu gminy poddawane są zabiegowi kastracji lub sterylizacji i oddawane do adopcji.
Koszt odłowienia jednego bezdomnego zwierzęcia i czasowe przetrzymanie 158,60 zł
brutto
W 2010 roku opłaty związane z przetrzymywaniem zwierząt w schronisku wyniosły: 2
893,77 zł

Monika Strabanik podinspektor d/s ochrony środowiska

2011-01-7^



J RZĄD GMINY
P l E K O S Z Ó W

woj. świętokrzyskie
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Piekoszów, dn. 21.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania" opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Piekoszowie informuje:

l . Gmina Piekoszów w latach 2009 i 2010 miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp.z o.o. z siedzibą w Kielcach , ul. Młoda 28, 25-619 Kielce na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich przetrzymywanie w Schronisku .

2. W roku 2009 zostało wyłapane 11 szt. psów przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Kielcach.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł:
W roku 2009 na kwotę 12. 894,64 zł.
W roku 2010 na kwotę 3. 508,01 zł.

Forma płatności przelewem po wystawieniu faktury Vat.

WÓJT GMINY



U R Z Ą D G M I N Y
Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6

2™1>*6&snwa92* Pierzchnica, dnia 28.03.201 Ir.

Znak:RRiMG.6140.1.11

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia

informacji odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i w związku

z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

( Dz.U.2003r., Nr 106,poz.l002 z późn.zm.) Urząd Gminy Pierzchnica

uprzejmie informuje , że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy Pierzchnica przestrzegane są również przepisy

dotyczące ochrony zwierząt.

W przypadku łamania przepisów odnośnie ochrony zwierząt sprawy kierowane

są do organów ścigania.

Nadmienić należy również , że gmina współpracuje w w/w zakresie

z miejscowymi lekarzami weterynarii.

WÓJTA
"'&' Wojcied
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URZĄD MIEJSKI
/ PIŃC7OWIE

.?>.%> OCHRO!-: Y ŚRODOWISKA

0 21' 400 Pińczów
$57-26^5 Pińczów,23 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

KRS:286138

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w

Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem przekazuje krótką

informację publiczną na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt.

1) W 2009 i 2010 roku Gmina Pińczów miała podpisaną umowę z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w

Pińczowie, ul. Słabska 13 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, czasowe

przetrzymywanie (72 godziny) oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej.

W 2009 i 2010 roku Gmina Pińczów miała podpisaną umowę z

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach na

przetrzymywanie bezdomnych psów.

2) W 2009 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 20 psów. W 2010 roku

wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 25 psów.

3) Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 50 194,62 zł. Koszt realizacji

zadania w 2010 roku wyniósł 55271.39 zł. Forma płatności ryczałtowa za

wyłapywanie bezdomnych zwierząt do Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie, jednorazowa za

umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku do Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.

• mgr Alina Pełka
elnika Wydziału Ochrony

i Gospodarki Mto.am



URZĄD MIASTA i GMINY POŁANIEC

IK-1/706175/2011 Połaniec 2011.03.23.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo Miasto i Gmina Połaniec uprzejmie informuje,

Bezpośrednio umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach posiadało Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu ul. Krakowska 11.

Natomiast Gmina na podstawie faktur z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

w Połańcu ponosiła koszty za wyłapywanie, dowiezienie, przetrzymanie i usługę

weterynaryjną.

Koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na rzecz

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kielcach w poszczególnych latach za

przetrzymanie w schronisku i usługę weterynaryjną oraz ilość psów:

W 2009r. 2 893,90 zł - 3szt. + 964,59zł - szt. l (l psa dostarczono w 2008r.

natomiast płatność nastąpiła w 2009r.)

W2010r. l 071,82 zł - 3 szt.

Ponadto informuje, że Gmina na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 28 - 230 Połaniec ponosiła koszty w wysokości lOOzł netto za
wyłapanie l psa i dowiezienie do schroniska.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tarnowski

Urząd Miasta i Gminy tel. +48(15) 86-50-305 www.polaniec.pl
28-230 Połaniec fax +48(15) 86-50-328 sekretariat@umig.polaniec.pl
ul.Ruszczańska 27 NIP MiG 866-15-80-228



Rynek 1, 5/-420 Radków
' woi . do lnoś ląsk ie
tel (074)873 5014, fax(074)873 5015

identyf ikator: 000529893
\.Sk_r. pocztowa 33

^ŚM.5520.21.2011 Radków, dnia 28.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek nr DS. 115 o udzielenie informacji publicznej,
przedkładam stosowną odpowiedź.

1. W 2009 r. i w 2010 r. Gmina Radków nie miała podpisanych stałych umów i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Gmina Radków w 2009 i w 2010 r. nie wyłapywała bezdomnych psów, kotów i ich
nie utrzymywała na własny koszt.

3. W latach 2009 — 2010 nie poniesiono żadnych kosztów na realizację w/w zadań.

ISTB&
HI^

eanarpspk

Otrzymują;
- adresat
-a/a

Sporządził:
Leszek Dorszewski
tel. 748715492.



URZĄD GMINY RADU&4*«.
ul. Żeromskiego 28

26-230 RADOSZYCE
tel./fax 373 50 84
Regon 000547336

Radoszyce, dn. 18.03.2011r.
Znak.ROŚ.6140.6.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska
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"
z dnia 15.03.2011r.(data wpływu), Urząd Gminy Radoszyce informuję, że Gmina Radoszyce
w latach 2009r-2010r nie miała zawartej umowy na stałe z żadnym podmiotem zajmującym
się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, nie utrzymywała żadnych bezdomnych zwierząt
(psy /koty) na koszt gminy oraz nie ponosiła żadnych kosztów związanych z realizacją całego
zadania.

Nadmieniamy, iż Gmina Radoszyce posiada Uchwałę Nr XII/118/00 Rady Gminy
Radoszyce z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radoszyce.

"WÓJT
/^

Otrzymuje: /,
mgr inż. Pawel Binkowski

Adresat
A/a



URZĄD GMINY W RAKOWIE
26-035 Raków

ul. Ogrodowa Nr l
tel./iax 353 50 18

REGON 000540191, NtP 657-17-40-696 „ ., . . ~c n~ on, ,Raków dnia 25.03.2011

Znak. RBG-OŚ.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy

w Rakowie udziela informacji:

1. czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

W 2009i 2010 roku gmina nie miała stale zawartej umowy w w/w zakresie.

W roku 2010 udzieliła doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Warszawska 283

26-110 Skarżysko - Kamienna

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy

w 2009 r. a jakie w 2010 r?

W 2009 roku - nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy zwierząt na terenie gminy.

W 2010 roku - wyłapano 4 bezdomne agresywne psy.

3. jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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 2009 roku -0,00 zł

W 2010 roku - koszt 2111,85 zł za wyłapywanie 4 psów , transport do Powiatowego Lekarza

Weterynarii celem obserwacji.

Z upoważnienia Wójta

mgr inż. Anarran Reczyński
K I E R O W A ! «J[EFERATU

Rolnictwa Budov«i i ictyva i Gsodezji



c /
URZĄD GMINY

26-242 Ruda Maleniecka
woj. świętokrzyskie

NIP 658-14-57-424 Sg^SSJ? Ruda Maleniecka, 16.03.2011 r.
Znak: ZR. 6140.5.2011 >

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem, Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej informuje, iż:

- Gmina Ruda Maleniecka nie posiada własnego schroniska;

- W latach 2009 i 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, czy też na zapewnianie im opieki;

- Gmina nie umieszczała zwierząt w schronisku, nie współpracowała z żadnym schroniskiem w tym

zakresie;

- Gmina nie ponosiła w latach 2009 i 2010 kosztów z tytułu realizacji wymienionego powyżej zadania.

W przypadku innych pytań związanych tematycznie z omawianą sprawą należy kontaktować się

z pracownikiem ds. rolnictwa - Jolantą Orman, tel. 41 3731348.



URZĄD GMINY RYTWIANY
28-236 Sytwisny, ul. stsszowska 15

woj. 4w!?toKrzy*kie
tei (0-15) 864-M-40. tei./fflx 804-74-59
NIP 866-12-08-144. REGON 000642966

IŚ.6140.4.2011.BW Rytwiany, dnia 2011.03.16

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje,
że: Gmina Rytwiana posiadała podpisaną umowę na „Wyłapywanie bezdomnych
psów z terenu Gminy i przetrzymywania ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Kielcach,, z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z oo. w Kielcach. Umowa
ta została wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo z dniem 15.11.2010r. Na dzień
dzisiejszy Grnina nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem.

W okresie od 2006 -2010roku Gmina Rytwiany przekazała do Schroniska
dla Bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o w Kielcach dwa psy. Opłata za przetrzymywanie każdej szt.
zwierzęcia w schronisku pobierana była jednorazowo za 60 dni.

W roku 2008 do schroniska został przekazany jeden pies i Gmina zapłaciła
jednorazowo kwotę wyliczoną zgodnie z posiadaną umową w wysokości 1482,04zł.
W 2009r do schroniska przekazano również 1 psa i kwota jaka poniosła gmina z tego
tytułu wynosiła 1626,90zł.



tJRZĄD GMINY
27-580 Sadowię, Powiat Opatowski , . o i / w ł m i

woj. świętokrzyskie Sadowię, dnia 21.03.2011 r.
teł./fax 0-15 869-24-37

NIP 863-10-57-611, REGON 000549909

RGR.III-6140/3/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sadowiu odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 10.03.2011 roku, informuje, że w latach 2009 i 2010:

1) nie były podpisywane umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2) nie wyłapano ani nie utrzymywano żadnych zwierząt na koszt gminy,
3) nie poniesiono kosztów z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z up. Wójta

igr DanutaPronobis
SEKRETARZ GMINY



27-650 SAMBORZEC
vq/. świętokrzyskie NIP 864-10-83-45J
iai./C15/831 44 43, fax/015/831 4C *3

Zn. RLS. 6140.3 .2011 Samborzec dnia, 23.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W dopowiedz! na wniosek z dnia 10.03.2011 r. o udzielnie informacji publicznej Urząd Gminy

w Samborcu informuje, że w 2009 i 2010 r. nie prowadzono wyłapywania zwierząt z uwagi na brak

zgłoszeń. Z tego też względu gmina nie ma podpisanej umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W przypadku zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu Gmina podjęłaby działania celem

znalezienia nowego właściciela. Aktywnymi w tym zakresie są nas szkoły.

Jesteśmy środowiskiem wiejskim, gdzie obcowanie i dbałość o zwierzęta kształtuje się od

dziecka. Oprócz tego poruszana jest ta tematyka na zebraniach wiejskich.

lA
SEKRETARZ GMINY

T\ Tn t

inż. Zofia Sacewicz

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a



TT

Sandomierz, 23.03.2011 r.

NK.6140.4.2011.MG

Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na zapytania dotyczące sposobu i skutków wykonywania przez
gminę Sandomierz zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję co następuje:
- w latach 2009-2010 gmina Sandomierz miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych w Kielcach,
- w roku 2009 przekazano dwa psy a za wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku
zapłacono kwotę - 3.020,59 zł,
- w roku 2010 nie przeprowadzano akcji wyłapywania bezdomnych psów.

Rozliczanie za wykonywanie usługi wyłapywania bezdomnych psów odbywało się na
podstawie umowy nr NK 31/2005 zawartej w dniu 05.09.2005 pomiędzy gminą Sandomierz
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp z o.o. w Kielcach w następujący sposób:

- przetrzymanie psa przez l dobę
- badanie weterynaryjne
- eutanazja psa
- l roboczogodzina pracy łapacza
- l roboczogodzina pracy kierowcy
- samochód dostawczy za l km

Otrzymują:

l x adresat
l x a/a

12,30zł + VAT
5,00 zł + VAT

wg aktualnych cen Zakładu Weterynarii
31.00zł + VAT
31.00zł + VAT

l,65zł + VAT.

NACZELNIK ZIAŁU



URZĄD GMIM¥
Secemin

29-145 SECEMIN
woj. świę tokrzysk ie
tel. (034)' 355-60-17

RLOS.6140.3.2011 Secemin dnia 25.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.03.2011 r. dot. sposobu
skutków wykonywania zadania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
informuję:

Gmina Secemin w 2009 i 2010 roku nie miała stałych umów i doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Nie były z budżetu gminy wydawane żadne
środki pieniężne na ten cel. Przypadki porzucania bezpańskich psów i kotów zdarzają się
na naszym terenie bardzo rzadko. Był w 2010 roku jeden przypadek porzucenia
bezpańskiego psa, ale znalazł się nowy właściciel gdzie zaopiekował się nim. Jest dobrze
traktowany i żywiony.

Jest to problem nie tylko naszej gminy ale również pozostałych jednostek
samorządu terytorialnego. Mam nadzieję że w tym roku choć w części uda nam się
rozwiązać ten bolący problem.

mgr SlŁńjortir Khąsztofik



KŁ^Jł MIK^SKI
28-340 SĘDZISZÓW

ul. Dworcowa 20 Sędziszów, dn. 22.03.2011 r.
woj świętokrzyskie

RDG 6122/1/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Dotyczy : wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 10.03.2011 r. w sprawie „opieka
nad zwierzętami i ich wyłapywanie".

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?

Gmina Sędziszów posiada własne schronisko prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych
w Sędziszowie, który zajmował się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewniał im
opiekę.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r. ?

W 2009 roku wyłapano i przetrzymywano w schronisku 25 szt. psów - co stanowiło w całym
roku 2 666 dobo psów. W roku 2010 przetrzymywano 28 szt. psów tj. 3 516 dobo psów.

3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

Koszt Gminy w roku 2009 wyniósł 29 553,81 zł, a w 2010 roku 38 538,75 zł. Była to forma
płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

«J M M I
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Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
26-052 Sitkówka, ul. Biate Zagłębie 25,

tel. centrala (41} 347-50-00, sekretariat (41} 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pi e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

GMINA

FAIR PLAY
2010

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

Skarbnik Gminy
teL (41)347-50-30

Racica Prawny
tel. (41)347-50-29

Rady Gminy
Informatyk
tel. (41)347-50-25

Komendant GZ OSP
tel. (41)347-50-21

Działalność
gospodarcza
Unia Eyropaąska
Promoc|a
tel.. (41)347-50-53

Urząd Sianu Cynwiniega
tel,. (41)347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywateteldch
Kadry
tal.. (41) 347-60-50
Obrona Cywina
tel. (41)347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Bodowrticftwa,

i Komunalną
Drogownictwa
ii Inwestycji
tel. (41)347-50-82
tel. (41)347-50-80
tel. (41)347-50-83
teL (41) 347-50-65

Referat Roinictwa,
Gospodarki
Nńemchomośaiaini
i Ochrony Środowiska
teł. (41)347-50-70
teL (41)347-50-73
Geodeta
teL (41) 347-50-75
Gospodarka

RGS-Y.6140.2.1.2011 Nowiny, dnia 2011-03-21

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
lei. (41) 347-50-36
Księgowość
teL (41) 347-50-32
tet (41)347-50-33
Płace
teL (41)347-50-35
Podatki i Opłaty
teL (41)347-50-37
tel (41) 347-50-38

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.11.2011 r., o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny informuje, że:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Sitkówka-Nowiny posiadała stałą urno we
ze schroniskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kielcach
dotyczącą świadczenia usług wyłapywania oraz przetrzymywania
bezpańskich psów.

2. W roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku dla zwierząt 12 szt.
bezpańskich psów, a w 2010 roku 10 szt.

3. Koszt realizacji zadania wyłapywania oraz przetrzymywania
bezpańskich psów wyniósł w 2009 roku 13472,79 zł, a w 2010 roku
11450,40 zł.



URZĄD NHASTA l &m
28 - 530 SKĄLBWHEF Skalbmierz, 2011.03.21.

u! T. Kościuszki i
tej. (041)3529085

P 000 530 196, NiP 6t52-00-54-045

Znak: GKRiOŚ/7000/5/11

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

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu w odpowiedzi na pismo (Wniosek o
udzielenie informacji publicznej) z dnia 10 marca 201 Ir. informuje:

1. Gmina miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
roku 2009 i 2010 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach,
Spółka z o.o., ul.Młoda 28, 25-619 Kielce .

2. - W 2009 roku wyłapano i przetrzymywano bezdomne psy w ilości ] szt.
(jeden)
- W 2010 roku wyłapano i przetrzymano bezdomne psy w ilości 8 szt. (osiem).

3. Koszt realizacji całego zadania - opłata jednorazowa za umieszczenie w
schronisku - płatność przelewem -
- w roku 2009 zapłacono za rok 2008 5 654,06 zł i l 682,73 zł za 2009r.

- łącznie : 7 336,79 zł (siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć 79/100.
- w roku 2010 zapłacono 7 551, 37 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt
jeden 37/100.

K I E R O W N I K
Referatu GospodartoKorminalnej

' / .je f
^fg« iewfco walski



URZĄD G M I)
Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kc }
tel. (41) 2714466 (480), fax 2714431
NIP 663-174-61-08 Regon 2905501C8 , o n /v> "»r\ 1 1Skarżysko Kościelne dn. 30.03.201 Ir.

In.IV.600.14.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dniał07.03.201 Ir. Urząd Gminy Skarżysko

Kościelne przesyła informacje stosownie do dyspozycji zawartych w piśmie:

1. Gmina Skarżysko Kościelne ma podpisaną umowę z Przychodnią

Weterynaryjną „DOG", Lekarz Weterynarii Remigiusz Cichoń;

ul. Żeromskiego 66, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

2. Gmina Skarżysko Kościelne ma podpisaną urno we z Gabinet

Weterynaryjny Agnieszka Łochowska , ul. Mickiewicza 17, 26-130

Suchedniów na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy

3. Na przestrzeni 2009/1 Or. wyłapano 30szt bezdomnych zwierząt.

4. Całkowity koszt realizacji wynosił 25510,72zł.

inż.



URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna tel. (0-41) 25 20 100
ul. Sikorskiego 18 fax (0-41) 25 20 200

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl www.skarzysko.pl

Rok nadania praw
miejskich 1923 )

Skarżysko - Kamienna dnia 22.03.2011 r

GK.6140.1.7.2011.HM
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2011 r o udzielenie informacji publicznej w trybie
ustawy z dnia 6 września 2010 r o dostępie do informacji publicznej informuję, że na podstawie
art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. 1997 Nr 111
póz. 724) Gmina Skarżysko - Kamienna w roku 2009 oraz 2010 miała zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej oraz na świadczenie
usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach z terenu miasta Skarżyska -
Kamiennej.

W roku 2009 Gmina Skarżysko - Kamienna miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą przy ul. Warszawskiej
283 w Skarżysku - Kamiennej. Na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wyłapano 140 szt.
bezdomnych zwierząt. Gmina Skarżysko - Kamienna na świadczenie usług weterynaryjnych na
bezdomnych zwierzętach miała zawarte umowy z: Przychodnią Weterynaryjną z siedzibą
przy ul. Konarskiego 12 w Skarżysku - Kamiennej oraz z Gabinetem Weterynaryjnym „ma
VET" z siedzibą przy ul. Metalowców „PAWILONY" w Skarżysku - Kamiennej. Urząd Miasta
Skarżyska - Kamiennej wyraził zgodę w 45 przypadkach na badanie, leczenie, szczepienie
przeciwko wściekliźnie oraz sterylizację bezpańskich psów i kotów znalezionych przez mieszkańców
miasta, którzy wyrazili chęć ich adopcji. W roku 2009 na świadczenie usług weterynaryjnych oraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt wydano łącznie 56.742,30 zł.

W roku 2010 Gmina Skarżysko - Kamienna miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą przy ul. Warszawskiej
283 w Skarżysku - Kamiennej. Na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wyłapano 220 szt.
bezdomnych zwierząt. Gmina Skarżysko - Kamienna na świadczenie usług weterynaryjnych na
bezdomnych zwierzętach miała zawartą umowę z Przychodnią Weterynaryjną z siedzibą
przy ul. Konarskiego 12 w Skarżysku - Kamiennej. Urząd Miasta Skarżyska - Kamiennej wyraził
zgodę w 39 przypadkach na badanie, leczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz sterylizację
bezpańskich psów i kotów znalezionych przez mieszkańców miasta, którzy wyrazili chęć ich adopcji.
W roku 2010 na świadczenie usług weterynaryjnych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt
wydano łącznie 63.449,70 zł.

Podjęte przez Urząd Miasta Skarżyska - Kamiennej działania w kierunku zawarcia umów ze
schroniskami w Kielcach i Radomiu, których przedmiotem byłoby przyjmowanie bezpańskich
zwierząt z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej nie przyniosło rezultatu. W związku z powyższym
Gmina Skarżysko - Kamienna nie przeprowadza okresowych akcji wyłapywania bezpańskich
zwierząt. Przeprowadzane było jedynie interwencyjne wyłapywanie zwierząt chorych lub
podejrzanych o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowanych, agresywnych stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrąconych przez pojazdy
mechaniczne. Zwierzęta chore, kontuzjowane lub podejrzane o wściekliznę w ramach zawartych
umów na świadczenie usług weterynaryjnych były leczone i obserwowane w kierunku wścieklizny.
Zwierzęta zdrowe po przebadaniu, zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczeniu były
wypuszczane w miejscu wyłapania.

Otrzymują:
Adresat zup.PREZYDE
a/a

Grzesiak
:a Prezydenta Miasta



;
Słupia, dnia 2011-03-16tokrzysKK f '

Znak:RiG-6074/02/2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos'

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Informacja nt: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Słupi niniejszym informuje, że Gmina Słupia w roku 2009 i 2010 nie zawarła
z żadnym podmiotem umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

WÓJT GMINY
/ftW^Mmgr mi WtolaWójcik

l



j w
Smyków, dnia 15.03.2011r.

Znak: OŚ.R 6140/01/2011

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

Udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej ( Dz. U. 2001 Nr 112, póz. 1198 ze zm.)- o sposobie wypełniania zadania
własnego Gminy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, o którym
mowa w art. 11 ustawy z dnia 11 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz.
1002 ze zm.)

1. Od 2010r. Gmina Smyków posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, ul. Mickiewicza 17, 26 - 130 Suchedniów

2. W latach 2009 - 2010 nie wyłapywano ani nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych zwierząt

( psów, kotów)

3. W latach 2009 - 2010 Gmina Smyków nie zapewniała opieki bezdomnym zwierzętom i w związku

z tym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.



l W
Urząd Gminy w Sobkowie

Plac Wolności 12, 28-305 Sobków Sobków 2011.04.01

Znak:GR.6149A.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

dot. odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r.

1. W latach 2009 i 2010 gmina posiadała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach ul. Młoda 28.

W miesiącu listopadzie 2010 roku udzielono doraźnego zlecenia dla Stowarzyszenia Obrona

Zwierząt w Jędrzejowie ul. 11 listopada 29 na sprawowanie opieki nad jednym psem.

2. l) Liczba psów przekazanych do schroniska w 2009 r.

mc. kwiecień l szt
maj 4 szt

czerwiec 2 szt
lipiec l szt

sierpień 2 szt
wrzesień l szt

listopad 2 szt
razem 13 szt

2) Liczba psów przekazanych do schroniska w 2010 r.

mc. styczeń 2 szt
marzec l szt

kwiecień 2 szt
lipiec 2 szt
listopad l szt zlecenie do Stowarzyszenia Obrona Zwierząt Jędrzejów

razem 8 szt.
3. Poniesiono następujące koszty w 2009 roku 13769,32 zł, w 2010roku 13017,43 zł.

Zgodnie z zawartą umową gmina pokrywała koszty złapania zwierząt, ich transportu i

koszty przetrzymywania w schronisku do 60 dni lub czasu wcześniejszej adopcji. Po 60

dniach zwierze stawało się własnością schroniska. Należność była regulowana na podstawie

wystawianych faktur za pojedyncze dostarczone sztuki po upływie okresu przetrzymywania.

Grzegorz Wierzchowski



JAD G M I N Y
Solec Zdrój dnia 31.03.2011

;10(

Znak:GPŚ-II.614.2.2011

Odb.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maca 2011 Urząd Gminy w Solcu -

Zdroju informuje, iż gmina realizuje program zapobiegania bezdomności zwierząt

zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy Solec - Zdrój Nr IY/25/2007 z dnia 26

marca 2007 roku.

Wszelkie działania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w roku

2009 i 20 1 0 były oparte o wytyczne zawarte w przedmiotowej uchwale.

W załączeniu przesyłamy treść w/w uchwały.

Zfup. Wójta'

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Uchwała Nr IY/25/2007
Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Solec-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U z 2001 r Nr 142 , póz. 1591 ; zm: 2002r Nr 23 , póz. 220 , Nr 62 , póz. 558, Nr 113, póz.
984 ; Nr 153, póz. 1271 ; Nr 214 , póz. 1806, 2003 r. Nr 80 , póz. 717; Nr 162 , póz. 1568; 2004r Nr
102, póz. 1055; Nr 116 , póz. 1203; 2005r Nr 171, póz. 1441 ; 2006r Nr 17 , póz. 128 ) oraz art.
l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tj. Dz. U z 2003r Nr 106, póz. 1002 zm:
2004r Nr 69,poz. 625;Nr 92, póz. 880;Nr 96, póz. 959; 2005r Nr 33, póz. 289;Nr 175, póz. 1462)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1

e się gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej „Programem".

§2

1. Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt, a w szczególności do psów
przebywających w granicach administracyjnych gminy Solec-Zdrój.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o bezdomnych zwierzętach rozumie się przez to zwierzęta ,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby . pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

§3
Program obejmuje:

1. Sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Solec-
Zdrój.

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów.
3. Usypianie miotów psów, które są ślepe (do piątego dnia życia) i nie ma możliwości

zapewnienia im właścicieli.

§ 4

1. Zabiegi, o których mowa w § 3 pkt l i 3 będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarzy
weterynarii.

2. Po przeprowadzonych zabiegach zwierzęta wrócą do swoich miejsc macierzystych.

§5

Gmina Solec -Zdrój będzie wspierać poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
poprzez :

!. prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi
zwierzętami np. w ramach pogadanek szkolnych, zebrań wiejskich lub na stronie
internetowej,

2. organizowanie akcji mających na celu ograniczenie niekontrolowanej populacji psów
przebywających na terenie gminy Solec-Zdrój.



§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§8

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Zenóbimz fóowmczyk



URZĄD MIEJSKI
Wydział Gospodarki Komunalne]

i Ochrony środowiska
ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

Znak: GKS-OK.3031.3.16.2011.KMa
Starachowice, 22.03.2011 r

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.03.2011 roku w sprawie udostępnienia

informacji publicznej dotyczącej ochrony zwierząt, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje w kolejności zadawanych pytań:

1. W latach 2009-2010 Gmina miała zawarte umowy na świadczenie usług polegających na

planowym lub interwencyjnym odłowie na terenie miasta Starachowice, bezpańskich,

agresywnych, chorych, kontuzjowanych zwierząt z firmami: P.U.H. „Barex" Kazimiera

Wajda, 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 15 ( od 01.01.2009 do 30.06.2009r) oraz

z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym, Rymarski Grzegorz, 27-200 Starachowice,

ul. Pasternik 15 ( od 01.07.2009 roku do 31.12.2009 roku oraz od 01.01.2010 roku do

31.12.2010 roku).

2. W latach 2009 i 2010 odłowione zostało odpowiednio 198 i 118 bezpańskich, agresywnych,

chorych, kontuzjowanych psów i kotów z terenu miasta Starachowice,

3. W 2009 roku Gminne środki budżetowe, przeznaczone na interwencyjny odłów

bezpańskich, agresywnych, chorych, kontuzjowanych psów i kotów oraz na usługi

weterynaryjne wynosiły odpowiednio 26.710,07 zł i 9.800,00 zł

W 2010 roku Gminne środki budżetowe, przeznaczone na interwencyjny odłów

bezpańskich, agresywnych, chorych, kontuzjowanych psów i kotów oraz na usługi

weterynaryjne wynosiły odpowiednio 24.155,22 zł i 1.399,65zł

W/ftetaiu
fN



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

STASZÓW
Staszów, 23-03-2011 r.

IKOŚ. 7031.01.2011.V

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.03.2001 r. w sprawie

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje:

ad 1. W latach 2009 i 2010 Gmina Staszów miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt na terenie gminy i ich przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych

Zwierząt w Kielcach - umowa z dnia 02.05.2001 r.

ad 2. Dane dotyczące ilości wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt gminy:

rok 2009 - 40 psów

rok 2010-24 psy

ad 3. Koszt realizacji zadania:

rok 2009 - 44 340,09 zł brutto za 40 psów

rok 2010 - 26 855,26 zł brutto za 24 psy

forma płatności -jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku na podstawie faktur

wystawianych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach.

Z up.

inż.JąipWasilewsKi
p.o. Kierowffika Wydziału Infrastruktury

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Adresat;

2. A/a.



WOŚ.6140.8.2011 Stąporków, 2011-03-18

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.03.11 r. (data wpływu: 14.03.11 r.) dot. dostępu
do informacji publicznej oraz odnosząc się do pytań w nim zawartych, Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Stąporkowie uprzejmie informuje:

ad.l)
- do 15.11.2010 r. Gmina Stąporków miała podpisaną umowę na „wyłapywanie bezdomnych
psów z terenu miasta i gminy Stąporków i ich przetrzymywanie w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach" - z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach, ul. Młoda 28, 25-619 Kielce . Z dniem 15.11.10 r. umowa została
wypowiedziana. Obecnie Schronisko jest zamknięte.

ad.2i3) w 2009 roku przekazano do w/wym. schroniska 39 psów - koszt: 36.707,07 zł:
- 15.01.2009 r. l sztuka - Faktura Nr 385 z 18.03.2009 r. 964,59 zł.
- 15.01.2009 r. 2 sztuki - Faktura Nr 384 z 18.03.2009 r. - 2.473,81 zł,
- l 0.02.2009 r. 3 sztuki-Faktura Nr 703 z 27.04.2009 r. - 3.611,08 zł,
- 01.04.2009 r. l sztuka - Faktura Nr 1337 z 30.06.2009 r. 1.353,72 zł,
- 19.05.2009 r. 2 sztuki - Faktura Nr 1372 z 23.07.2009 r. - 2.345,81 zł,
-02.06.2009 r. 7 sztuk-Faktura Nr 1753 z 31.08.2009 r. - 7.435,51 zł,

- 18.06.2009 r. 8 sztuk (w tym 7 szczeniąt) - Faktura Nr 1762 z 31.08.2009 r.
- 1.775,09 zł

(wg informacji schroniska 2 szczeniaki przebywały dobę, 2 ~ 4 doby i 2 - 6 dni),
- 24.07.2009 r. 5 sztuk - Faktura Nr 1927 z 30.09.2009 r. - 5.405,83 zł,
-13.08.2009 r. 3 sztuki - Faktura Nr 1978 z 30.10.2009 r. - 3.388,98 zł,
- 05.10.2009 r. 5 sztuk - Faktura Nr 2138 z 17.12.2009 r. - 5.499,89 zł,
- 10.11.2009 r. 2 sztuki-Faktura Nr 24 z 26.01.2010 r. -2.452,76 zł.

5) w 2010 roku przekazano do w/wym. schroniska 14 psów - koszt: 15.684,51 zł:
-05.02.2010 r. l sztuka-Faktura Nr 440 z 21.04.2010 r. - 1.372,63 zł,
- 19.04.2010 r. 5 sztuk-Faktura Nr 630 z 30.06.2010 r. -5.401,52 zł,
-21.05.2010 r. l sztuka - Faktura Nr 713 z 30.07.2010 r. -l .466,69 zł,
- 31.08.2010 r. 6 sztuk - Faktura Nr 1160 z 30.11.2010 r. - 6.479,08 zł,
-17.09.2010 r. l sztuka-Faktura Nr 1169 z 30.11.2010 r. - 964,59 zł.

(pies został dostarczony do schroniska przez inny podmiot).

Informujemy ponadto, że zgodnie ze stosowną umową, opłaty za przetrzymywanie każdej
sztuki zwierzęcia w schronisku pobierane były jednorazowo za 60 dni. licząc od daty
przejęcia. Po tym terminie zwierzęta stawały się własnością schroniska.

Halina Zawada
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska



- w 2009 r. przekazano do w/wym. schroniska 41 psów ( 75 styczeń - 2 szt., 10 luty - 3 szt.,
01 kwiecień - 7 szt., 19 maj - 2 szt., 02 czerwiec - 7 szt., 18 czerwiec - 8 szt. (w tym 7
szczeniaków), 24 lipiec - 5 szt., 13 sierpień - 3 szt., 05październik- 5 szt.,
l O listopad - 5 szt.);
- w 2010 r. przekazano do w/wym. schroniska 14 psów (05 luty - l szt., 19 kwiecień - 5 szt.,
21 maj - l szt., 31 sierpień - 6 szt., 17 wrzesień - l szt.).

WOŚ.6134-14/08 Stąporków, 2008-07-24

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.07.08 r. dot. dostępu do informacji publicznej oraz
odnosząc się do problemów w nim poruszonych, Urząd Miejski w Stąporkowie uprzejmie informuje:

ad l, 2) przyjmowaniem i załatwianiem spraw związanych ze zgłoszeniami o bezdomnych
zwierzętach zajmuje się Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 041 37 43227. Poza godzinami
urzędowania zgłoszenia należy kierować do miejscowego Komisariatu Policji pod nr telefonu
041 3741331,

ad 3) po ocenie stanu zdrowia chorego lub rannego bezdomnego zwierzęcia przez miejscowego
weterynarza, gmina zleca leczenie lub eutanazję. Gmina nie podpisała umowy z konkretnym
lekarzem weterynarii, jedynie zleca wykonanie konkretnej usługi dostępnemu lekarzowi,



ad 4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Stąporków odbywa się na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr YIII/53/99 z dnia 30.IV.1999r. (załącznik nr 1). Projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich
(załącznik nr 2). Zwróciliśmy się też o opinię do Polskiego Związku Kynologicznego w Kielcach,
jednak nasze pismo pozostało bez odpowiedzi (załącznik nr 3),

ad 5,8,10) wobec braku własnego schroniska, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej
gminy została zawarta stosowna umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.
Umowę, w imieniu Gminy, zawarł Dyrektor zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie (załącznik nr 4),

ad 6,11) umowa ze schroniskiem podpisywana jest już od kilku lat. Koszt wyłapania, przyjęcia
i zapewnienia opieki dla jednego psa w schronisku za okres trzech miesięcy wynosi aktualnie ok.
1200 zł,

ad 7) gmina nie przetrzymuje wyłapanych zwierząt,
ad 9) gmina nie przewiduje wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
ad 12) z terenu gminy wywieziono do schroniska w roku 2005 - 4 psy, w 2006 - 8 psów, w 2007 - 22

psy-
ad 13,14) gmina nie monitoruje losu zwierząt przyjętych przez schronisko, ani też nie dokonuje

kontroli w schronisku,
ad 15) patrz ad 5),
ad 16) gmina nie podjęła uchwały dotyczącej zapobieganiu bezdomności zwierząt,
ad 17) gmina, w ramach profilaktyki i ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, zleca

miejscowemu weterynarzowi sterylizację bezdomnych psów i kotów przygarniętych przez
mieszkańców gminy,

ad 18) wraz z uchwaleniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stąporków.
wprowadzono obowiązek rejestracji psów. W tym celu gmina zakupiła numerki identyfikacyjne,
które wydawane są nieodpłatnie (załącznik nr 5),

ad 19) w latach 2000- 2007 nie wpłynęły do Urzędu wnioski o odebranie zwierząt ich właścicielom.



GMINA STOPNICA
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel./41/3779800, fax/41/3779606

NIP: 655-17-68-527
^ 29101078- Stopnica dnia 30.03.2011

Znak:GK.I.700/2/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

„Argos"
W a r s z a w a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.201 lr o udzielenie odpowiedzi na temat
bezdomnych zwierząt,informuję:

-w 2009 i 2010 roku gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
natomiast udzielała doraźnych zleceń do,Schronisko im.św,Franciszka z Asyżu M i e l e c
ul. Targowa 11

-w 2009 roku na koszt gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 4 psy,w roku 2010 nie
zachodziła taka potrzeba.

- w 2009 roku koszt realizacji zadania wynosił 3300 zł forma płatności jednorazowa,w 2010 r.
koszt 174 zł.doryczył usługi weterynaryjnej.

mgr JSiLSfackurski



,^4-U G M I N Y
W Strawc/ynie

i.ferofnskiego 16; 26-067 Strawczyn
W infrastruktury Technicznej

tpi 303-86-30

Znak:RIT.6140.1.2011
Strawczyn, 21 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37a

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 marca

2011 r. (wpłynął do tut. urzędu w dniu 15 marca 2011 r.) informujemy, że:

1. Gmina Strawczyn nie ma podpisanej umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt.

Występowaliśmy kilkakrotnie do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych w

Kielcach - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Ściegiennego 203 o

zawarcie umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów z

terenu Gminy Strawczyn, ale bezskutecznie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie

ma możliwości zawarcia takiej umowy z powodu braku wolnych miejsc w

schronisku.

2. W 2009 r. z terenu gminy Strawczyn schronisko dla bezdomnych zwierząt

przyjęło l psa.

3. W 2010 r. nie było przypadków przekazania psów do schroniska.

4. Koszty poniesione przez Gminę w 2009 r. wynosiły: opłata jednorazowa -

1.247,39 zł.

5. Koszty poniesione przez Gminę w 2010 r.: 959,00 zł.



URZĄD MIASTA I GMIK:
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
NIP 663-14-05-011

Znak:GN-7050-I-5-/2011

Suchedniów, dnia 9.05.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd
Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje, że:

1. Do dnia 31.12.2010 r. podpisane były dwie umowy z lekarzami
wetrynarii na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na
bezpańskich zwierzętach z terenu Miasta i Gminy Suchedniów. Pierwsza
umowa zawarta była z Gabinetem Weterynaryjnym w Suchedniowie
ul. Mickiewicza 17 reprezentowanym przez Agnieszkę Łochowską, druga
z Przychodnią Weterynaryjną w Skarżysku-Kam. przy ul. Konarskiego 12
reprezentowaną przez Jerzego Zajączkowskiego. Obecnie w/w lekarze nie
wyrazili zgody na przedłużenie tych umów.

2. Gmina zawarła umowę w dniu 29.12.2008 r. na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Ochotniczą Strażą Pożarną Skarżysku-
Kamiennej. Posiadała również umowę od dnia 4.01.2010 r do dnia
1.08.2010 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie.
W czasie obowiązywania w/w umowy do ich schroniska nie zostały
dostarczone bezdomne zwierzęta.

3. Gmina wspólnie z lekarzami weterynarii prowadziła rozmowy
z mieszkańcami, którzy ewentualnie mogliby przyjąć bezpańskie
zwierzęta. Takie zwierzęta po wykonaniu badania, szczepienia
i ewentualnym zabiegu sterylizacji zostały im przekazane.

4. Poniższa tabela obrazuje działania Gminy z zakresu realizacji ustawy
o ochronie zwierząt w latach 2009 i 2010 r.:

Rok 2009

Miesiąc

styczeń

luty

Ilość
zwierząt

3
_

4

Ulica/Miejscowość

Zagórska, Spokojna

Kielecka

4 Os. Bugaj

Rodzaj i Dzcze usług weterynaryjnych

jbadanie 2 psów i ich eutanazja z uwagi na stan
(zdrowia, oraz uśpienie Dzczepi miotu

jbadanie 4 , odrobaczanie 4 , eutanazja 1

jodłów 4, badanie 4, utylizacja 4





tf$MB &MINY
Szydłów

Znak: RGK- 7020/28/11 Szydłów, dnia 25 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2011 r, znak informuję, ie zasady i sposób

postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy określa „ Regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów".

Występujące trudności w zawarciu umowy ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt

powoduje, że problem ten staramy się rozwiązywać na terenie gminy.

Mieszkańcy o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia zawiadamiają tutejszy Urząd Gminy. Zwierzęta

są dokarmiane i poszukiwani są nowi właściciele chętni do przyjęcia bezdomnego zwierzęcia

i sprawowania nad nim opieki.

W związku z powyższym, gmina nie poniosła w tym zakresie żadnych kosztów w 2010 r.



15 8385120 TarłoW5 dn 29.03.2011 r.
woj świętokrzyskie
NIP 863-10-W-852

ROŚ-6134/2/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy
w Tarło wie informuje: w roku 2009 i 2010 nie były podpisane umowy w ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt. Poczyniliśmy starania o zawarcie umowy ze schroniskami, ale
bezskutecznie. Uważamy, że problem ten nie jest do rozwiązania przez jedną gminę, (w
naszym przypadku nie ma możliwości utworzenia schroniska) dlatego też deklarujemy
współpracę z innymi jednostkami na szczeblu gminy bądź powiatu w tej ważnej i pilnej
sprawie.

Informujemy również że w 2009 i 2010 roku Gmina nie wyłapywała i nie
przekazywała do schronisk psów/kotów celem zapewnienia im opieki (nie było takiej
konieczności).



URZĄD GMINY
Tuczępy

dnia 2011-03-18

Znak:BGK-III.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2011 r w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Tuczępy udziela poniżej informacji na zadane
pytania:

1. w sprawie dotyczącej pkt l - gmina nie miała stałej umowy jak również nie udzielała
doraźnych zleceń

2. w sprawie dotyczącej pkt 2 - gmina nie posiada danych ze względu na brak zdarzeń
3. w sprawie dotyczącej pkt 3-nie było realizacji zadania



S u/

GMINA WAŚNIÓW
ul. Rynek 24, tel. 41 2646 026 *IT ' • <• i • o/ im om 127-425 waśniów Wasmow dmą 24.03.2011

NIP 661-21-55-889, REGON 291010837

TR 6141/3/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGA'
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Waśniowie informuje, że gmina nie miała zawartej stałej umowy, na
wyłapywanie lub opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ponieważ schroniska w Kielcach w
Mielcu i Radomiu odmawiały zawarcia umowy mimo kilkakrotnych próśb i monitów..

W roku 2009 gmina nie miała zawartej umowy. Bezdomne zwierzęta( psy) w ilości
4 szt zostały wyłapane i przewiezione do tymczasowego azylu , a następnie oddane do
adopcji na terenie gminy.

W roku 2010 gmina udzieliła dwóch doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

W ramach zleceń zostało wyłapane 4 szt. agresywnych psów, które zagrażały
bezpieczeństwu ludzi.

Koszty realizacji całego zadania w roku 2009 to 300,00zł (zakup karmy), natomiast w
2010r. wydatkowano 1200,00zł

m?r Aęrńe
5

a Minkina
Sekretarz Gminy



Wąchock,dnia23.05.2011r.

URZĄD MIASTA ! GMINY
w WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 041 27 36 130, fax 041 27 36 159
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

BGK.6140.3.2011

Pan Tadeusz Wypych
KIEROWNIK BIURA

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

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 maja 2011 r.
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku informuje że od l sierpnia 2010 r. nie posiada umowy na
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W roku 2010 zostało wysłanych 13 pism
do schronisk znajdujących się w niżej wymienionych miejscowościach : Tychy, Sosnowiec,
Radom, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Łódź, Bełchatów, Myszków, Kielce, Sędziszów,
Piotrków Trybunalski. Schroniska pozostawiły nasze pisma bez odpowiedzi lub
odpowiedziały ,że są przepełnione i świadczą usługi wyłącznie dla miejscowości w których
się znajdują. Z uwagi na brak zgody na nawiązanie współpracy ze strony schronisk
znajdujących się w województwie świętokrzyskim i ościennych województwach nie możemy
w pełni realizować obowiązujących przepisów w sprawie likwidacji bezdomności zwierząt.
Z uwagi na powyższe podejmujemy tylko doraźne interwencje których z roku na rok jest
coraz więcej. (2009 r. - 27 szt. ; 2010 r. - 52 szt).

W roku 2009 podejmowano interwencje w stosunku do 27 szt. zwierząt
- odłowiono 11 szt. bezdomnych psów z tego - przekazano do schroniska 10 szt. psów -
oddano do adopcji l szt.
- zaszczepiono przeciw wściekliźnie 6 szt. i przekazano do adopcji
- wysterylizowano na koszt gminy 9 szt. suk
- eutanazja l szt. (pies z wypadku drogowego)

W roku 2010 podejmowano interwencje w stosunku do 52 szt. zwierząt
- odłowiono -15 szt. bezdomnych zwierząt z tego - przekazano do schroniska (Sędziszów) - 8
szt. - eutanazja - 3 szt.(psy chore lub z wypadków drogowych) - adopcja - 4 szt
- sterylizacja suk - 3 szt. po sterylizacji adopcja
- sterylizacja kocic - 4 szt.
- adopcja - 8 szt. szczenięta od bezdomnych suk
- przekazano do instytutu (bernardyn) -1 szt.
- szczepienie przeciw wściekliźnie - Sszt. (adopcja)

1/2



- znalezione i przygarnięte do momentu adopcji -16 szt. (Gmina ponosi koszty obsługi i
wyżywienia).

Gmina Wąchock wyłoniła w drodze konkursu ofert firmę która świadczy usługę w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt i w dniu 12.08.2010 r. została podpisana umowa z
Gabinetem Weterynaryjnym z Suchedniowa.

Koszt łączny w/w czynności wyniósł w 2009 roku 5.542,25 zł, a w 2010 roku 13.306,28 zł.
Płatność dokonywana była po przedstawieniu faktur.

W celu zmniejszenia zjawiska bezdomności zwierząt Gmina Wąchock nawiązała współpracę
z Tierschutzbund Ziirich, Schulhausstrasse 27, 8600 Dubendorf ze Szwajcarii. Współpraca
polega na sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy. Zarówno bezdomnych
przeznaczonych do adopcji jak i posiadających właścicieli. Zabiegi są bezpłatne dla osób,
które chcą poddać zwierzę zabiegowi. Za zabiegi płaci Tierschutzbund, a Gmina Wąchock
zakupiła mikroczipy do znakowania psów oraz obroże z lokiem gminy oraz Tierschutzbund
wraz z przywieszką informującą o tym, że pies jest oznakowany.

Od 2 tygodni prowadzona jest akcja informacyjna mająca na celu poinformowania
mieszkańców Gminy Wąchock o prowadzonych działaniach.

Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy z sąsiednimi gminami w celu ustalenia miejsca
budowy schroniska dla zwierząt oraz sposobów jego finansowania. Z uwagi na skalę i
złożoność problemu obecnie trwaj ą ustalenia wstępne dotycząc powołania grup roboczych.

Mamy nadzieję ,że działania te choć w części przyczynią się do polepszenia życia zwierząt w
Gminie Wąchock oraz zwrócą u wagę na problemy, z którymi borykaj ą się samorządy
gminne.

Zup. 6URMISTRZA

ian Staniszewski
BURMISTRZA

2/2



U r z ą d G m i n y w W i l c z y c a c h
Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
www.wilczvce.pl
tel. (0-15) 837-72-75, fax. (0-15) 837-72-36
e-mail: urzad@,wilczvce.pl

Wilczyce, dn.'18.03.2011 r.

RGS.6140.2.201

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

jL Garncarska 37 A
i)4-886 Warszawa

Urząd Gminy w Wilczycach w odpowiedzi na pismc z dnia 15.03.2011 r. w sprawie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej udostępnia następujące informacje:

Informacja nr l

Gmina nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie i zapewniania opieki bezdomnym
zwierzętom.

Na chwilę obecną trwają intensywne prace mające na celu podpisanie umowy
w przedmiocie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy wraz z przetrzymywaniem
ich w schronisku.

Niestety do dziś żadne ze schronisk nie wyraziło zgody na podpisanie takiej umowy.

Informacja nr 2

Brak danych

Informacja nr 3

Brak danych

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A; 04-886 Warszawa
tel.: 22 6 15 52 82
e-mail: bQz@boz.org.pl

2. A/a



GMINA WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8

tel. 0-41 3792106 fax: 041 3792128;
email: urzad(o),ug.wislica.pl, wwrw.ug.wislica.pl

Wiślica, dn. 31-03-201 Ir.

Znak: RS. 6140.2.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 marca 2011 roku (data wpływu
14-03-2011 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Wiślicy
informuje, że nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Dnia 24 kwietnia 2008r. została podjęta uchwała w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Wiślica oraz zapewnienia dalszej opieki
wyłapywanym zwierzętom.

Nadmienia się, że do tej pory miały miejsce 3 zgłoszenia dotyczących bezdomnych
psów, które zostały przygarnięte przez osoby fizyczne.

Otrzymują:
Uy Adresat
2. A/a.

mgr

INY
fnistaw Krzak



U Rjć,r\ LJ> i... , i\ Y
WŁOSZCZOWA

2S-100 Włoszczowa, ul. Pau^nifc* M
M. (041) 3942669, 3942539

fM (041) 3942339

Znak: GKR.6140.4.201UJ1
Włoszczowa, dnia 22.03.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 10.03.201 Ir. dotyczące udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że wraz z dniem 15 listopada 2010 roku straciła

ważność umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa

i przetrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Niniejsza umowa

wypowiedziana została wszystkim gminom z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym

Gminie Włoszczowa, którym usługi w wyżej opisanym zakresie świadczyło Przedsiębiorstwo

Usług Komunalnych w Kielcach. Wypowiedzenie tejże umowy spowodowało, że znaleźliśmy

się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego też jak pozostałe gminy, również poszukujemy

podmiotu świadczącego usługi w zakresie wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich

zwierząt. Prowadzone rozmowy ze schroniskami znajdującymi się w gminach

w województwach ościennych nie przyniosły jak dotąd żadnego rezultatu.

W roku 2009 złapano 12 psów, a 2010 roku było ich już 14 sztuk. Z tytułu

wyłapywania zwierzą w roku 2009 poniesiono koszty w łącznej kwocie 14.602,62 zł, zaś

w roku 2010 koszty te były na poziomie 12.496,95 zł. Płatności za opisane prace były

regulowane na bieżąco po wykonywanych usługach, na podstawie przesyłanych faktur.

2 up. BURMISTRZA

Ś leżak
Wydziału

raunclnej Rolnictwa
Środowiska

Gs>



Wójt Gminy
Wodzisław Wodzisław, dnia 21.03.2011

R.6134.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
10 marca 201 Ir. (data wpływu 15.03.201 Ir.) uprzejmie informuję:

Ad.l. Gmina Wodzisław posiada zawartą na czas nieokreślony od dnia 1.06.2008 r. umowę
z Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie, który posiada schronisko w Borszowicach.
Umowa dotyczy hotelowania bezdomnych zwierząt (kserokopia w załączeniu). Bezdomne
zwierzęta po ich wyłapaniu są niezwłocznie przewiezione do schroniska.

Ad.2. W 2009 roku wyłapano razem: l Iszt. psów, z rozbiciem na miesiące: kwiecień - Iszt.,
maj - 2szt, sierpień - Iszt., listopad - Iszt

W 2010 roku wyłapano razem: 9szt, z rozbiciem na miesiące: styczeń - Iszt., luty - Iszt.,
marzec - 2szt, kwiecień - 2szt, maj - Iszt., wrzesień- 2szt.

Ad.3. W 2009 roku na sprzęt weterynaryjny do wyłapywania bezdomnych zwierząt wydano
5015,99zł, na wyłapywanie oraz przewóz zwierząt - 293.08zł, na hotelowanie
zwierząt - 2092,5zł, na pokarm dla psów - 29,96zł, leczenie i opieka nad bocianem - 183zł.
Całkowity koszt w 2009 roku wyniósł 7614,53zł.
Forma płatności - przelew.

W 2010 roku wydano na mleko dla szczeniąt - 31,55zł, za wyłapanie oraz przewóz
bezdomnych psów - 1621,49, leczenie bociana - 122zl.
Całkowity koszt w 2010 roku wyniósł 1775,04zł.
Forma płatności - przelew.

W załączeniu:
Kserokopia umowy Nr 13/2008

'oztara



I
UMOWA NrVi JOUL Vr W JtV JLłl

Umowa zarejestrowana
w Centralnym Rcjcttae

Untfu OoUnj

zawarta w dniu ... vf ~>?.**v?? 2008r. w Sędziszowie pomiędzy

Urzędem Gminy Wodzisław reprezentowanym przez:

1. Józef Syska -

2. Zdzisława Kowalska -

Wójt

Skarbnik Gminy

zwaną w treści umowy „Zamawiającym" a

Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie reprezentowanym przez:

r 1. mgr inż. Wiesław Jarzyński -

2. Danuta Pracoń

zwanym w treści umowy „Wykonawcą"

następującej treści:

Dyrektor

Główny Księgowy

§1
Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania i hotelowania bezdomnych psów z terenu

Zamawiającego w schronisku w Borszowłcach.

§2

Umowa zostaje zawarta od dnia .... .V. ! /9.y.-.*«c?. ....... na czas nieokreślony.

§3

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przyjęcie bezdomnego psa do schroniska 10,79 zł/dobo

psa brutto. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury. Fakturowanie będzie

następować po każdorazowym okresie odpłatnego przetrzymywania psa. Płatność na konto

Wykonawcy: BS Sędziszów nr: 22 8513 0001 2001 0000 2844 000

§4

Zamawiający będzie dostarczał bezdomne psy własn



§5

Okres obciążeniowy za hotelowanie to minimum 14 dób. Jeżeli w czasie 14 dni zwierzę nie

zostanie oddane do adopcji, okres odpłatnego przetrzymywania psa przedłuży się

maksymalnie do 30 dni. Po tym okresie utrzymanie bezdomnego psa staje się kosztem

schroniska.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

2. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

3. Zapewnienie pożywienia i artykułów sanitarnych,

4. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

5. Prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów.

6. Zapewnienie czystości w boksach, wybiegach oraz otoczeniu schroniska.

7. Usuwanie odpadów stałych i prynnych oraz zwłok zwierzaj: padłych.

§7
Wszelkie zmiany w tym również odpłatność za utrzymanie bezdomnego psa będą

przedstawione w formie pisemnego aneksu.

§*
Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem l miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§9 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy K.C.

§10

Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygnie

§11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po l dla stron.

Koziara

WYKONAWCA:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Sędziszowie
tel. (041) 38-120-28; 38-115-?'

ul. Dworcowa 19
28-340 SĘDZISZ^v

^D G M I N Y
w W o d z i s ł a w i u

ul. Rrakoiuska 6
woj. świętokrzyskie

B, lei. (0-41) "80-63-00

D Y R E K T O R

mgrinż. W&irzyński
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GMIN i Zagnańsk, dnia 18 marca 2011r.

ul. Spacerowa 8

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

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" Urząd Gminy w Zagnańsku informuje;

1. Urząd Gminy w Zagnańsku w latach 2009 i 2010 miał podpisaną umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o , 25-116 Kielce ul. Młoda 28 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zagnańsk .

2.Gmina Zagnańsk w 2009 roku przekazała do schroniska;

w 2009 roku 28 psów na kwotę 27.365,28 zł

w 2010 roku 35 psów na kwotę 40.326,12 zł

3. Forma płatności; jednorazowa przelewem

Tomasz Ś
Kierownik Referat

Gospoda

Przyg.B.Michta
dimM,rfBc2011
Tel.41/30OT595 wew 33



ul. Żerornskiego 50
27-630 ZAWICHOST

YJOJ. świętokrzyskie .2,

GKiMZNiI.II.6140.3.2011

Zawichost, dnia 24.03.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
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", Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, informuje,

że z terenu Gminy Zawichost bezdomne zwierzęta wyłapywane są w formie

udzielania indywidualnych zleceń, w 2009 i w 2010 roku nie było takich zleceń.

W przedmiotowej sprawie osobą do kontaktu jest Katarzyna Lubelczyk

ref. ds. rolnictwa i ochrony środowiska tel. 15/8364115 wew. 27.



GMINY
Złota

,). świętokrzyskie
28-425 Złota

le|. 041 356 16 01. to 041 356 16 4P

GPI.II.6140.1.2011 Złota 2011-04-13

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.03.2011 roku Urząd Gminy w Złotej uprzejmie wyjaśnia co następuje :
Realizując przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada
Gminy w Złotej uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w
gminie , uchwałą Nr YII/34/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku . Rozdział 6 tego
regulaminu p.t " Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe" jest w
całości poświęcony obowiązkom właścicieli zwierząt domowych a także psów,
aby nie dopuścić do ich bezdomności. Gmina współpracuje w tym zakresie z
sołtysami jak również z Posterunkiem Policji w Złotej. Ponadto wyjaśnia się
że Gmina co roku czyniła starania aby zawrzeć umowę ze schroniskiem na
wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, jednak od trzech lat nie
udało się zawrzeć umowy ze względu na brak miejsc w schroniskach.

O pomoc w tej sprawie gmina zwracała się do Towarzystwa Opieki Nad
Zwierzętami jednak wspólne starania o zawarcie umowy ze schroniskiem nie
przyniosły również rezultatu. Problem bezdomnych zwierząt na szczęście nie
występuje, co prawda pojawiły się sporadyczne przypadki wałęsających się
psów, ale sprawa została rozwiązana poprzez znalezienie właściciela lub
przygarnięcia psa przez mieszkańców gminy .

Gmina nadal będzie czynić starania w celu znalezienia odpowiedniego
schroniska dla bezdomnych zwierząt na wypadek gdyby taki problem w
przyszłości pojawił się.

Problem bezdomności zwierząt ,to problem nie tylko naszej małej gminy,
ale całego kraju .W tym momencie sugerujemy, iż tym zadaniem powinien
zająć się powiat budując powiatowe schroniska, dla bezdomnych zwierząt w
współpracy z gminami skupionymi w powiecie.

Podobny temat to wysypiska śmieci i również sugerujemy ,aby ten
problem ustawodawca rozwiązał podobnie.

Z poważaniei




